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الديانةمسيرةجاءتاليهوديةالتوراةفيماجاءعلىاستنادأ

صفحاتهفيدونالتوراةهذاأنوباعتبارومشوشةطويلةاليهودية

بنىمايسميهمنسبف!نهالانسافيالخلقثمالكوفيالخلقتاريخ

وليدعوا،النسبذلكشرفلينالواوأولا!هابراهيمالنبيالىاسرائيل

.الشعوبوقتلالارضاحتلالفيلهموعدهولابراهيماثهوعدأن

منذوقعواعامألفمنأكزعبرالمتلاحقينالتوراةمدوفيأنغير

كلبعيدةواضحةوثنيةديانةعنالافصاحفيفيهالاولىالصفحات

أنقىفيالاسلاميالدينلدىتجلتالتىالتوحيدعقائدعنالبعد

وأعقلها.صورة

التوراقيفالتدوين،فراغمنتأتلمالوثنيةهذهانوحقيقة

cاكانالذينيةاليهوكهنةأيدك!علىجرىقدالموشعبشكلهتئمالذي

التعبيرتماممعبرأجاءالتدوينوهذا،بابلفيوهمجماعاتهمرأسعل

اليهوهؤلاءأنوباعتبار.الفرسثمومقالوثنيةالبابليينديانةعن
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يستعمرونكانواالذينالكنعان!نديانةعنذكرياتمعهمحملوا

تدوينهم.وضمنوهاأراضيهم

منعجميباخليطاسنجدف!نناالتوراةفيكتبمماتحققناواذا

التوراةصفحاتثنايابينوتعاليهماأفكارهاالمنتشرةالوثنيةالديانات

نفسها.

تكنلماليهوديةالديانةفيالوثنيةالعقائدأنالىيرشدناوهذا

واحد.مصدرأوواحدمنبعذات

الوثنيةوالعقيدةالاسطوركطبالحسيمتلىءالذيالتكوينفسفر

إِننابلوغيرهموالكنعانمنوالبابل!نالمصرلنأساطيرمنخليطاجاء

لتلكالاسطوريالمنطقأنحيثتلكالعقائدلبعضتشوطسنجد

فيهوأدخلتتشوهبلجميلاًملحميأاسطوريأمنطقأيبقلمالشعوب

الذيالدينمننوعأعليهتضفيأنحاولتيهوديةعقائديةعناصر

الخاصعالمهلهالاساطيرمنطقلأنفشلتولكنها.الواقعيجاري

كثيرأف!نبينهمااللقاءماتمواذا،أيضأالخاصعالمهلهالواقعومنطق

البشريللعقللايمكنبحيثمنهجهيتخللوالتضاربالتنافرمن

جوانبه.أبسطفيحتىتصديقه

مرحلةنسّهي.أخرىمرحلةليكتبيأقيفهوالخروجسفرأما

مرحلةغابتالنبييوسفوبموت.وأبنائهابراهيمأوالاولينالاباء

اصاثيلبنوكاناينلاندريسنة*ئمائةمنكزبلغتكبيرةتاريخية

اندماجابالمصريبناندمجواأنهمسوىشيئأدياننهمعنولاندريفيها

يأقيالمفقودةالحلقةأوالفزههذهوبعدودينيااجتماعيااندماجا.كليا
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اثه()رجلالتوراتيونيسئيهالذيموصىعنليتحدثالحروجسفر

تبعواالذينعنليتحدثالسفرهلىايأقي.النيعليهولايطلقون

الوثنيةعقيدهلد-تجلتوهناك.الصحراءعبروفرواموصى

منطويلةلمدةمصرفيوأجدادهمهمعاشوهالأضهم.ااصرية

حولهويرقصونلهيسجدونوراحواالذهي)العجل(صنعوا.الزمن

موصىالنبييستطعلم.مصرفعوجو!همأياميفعلونكانواكماتماما

بهمضاقتركلما،مع!قدا!همفيتائهينفظلواالتوحيدبديانة)قناعهم

فناءهميريدبأنهموصىواضهموامصرمنخروجهمعلىندمواالحال

جوعأوعطشأ.وقتلهم

فيلهاوأخلصواعاشوهاال!الوثنيةلعقيدضهمعوضهمورغم

الئعقائدهمعنيفصحونالتوراةمدونوراحالخروجوأثناءمصر

وغيرها.والكنعانيةالممريةالشعوبألهةبسماتفيسمونهالإلهتجسد

والقبليةالبداوةوحياةالصحراءمعتأقلمهموبسببا!همبل

كالبشر.يتجسدوأنهالجنورببأنهالإلهيصفونراحوا.التعصبية

لشعوبيكرنأنلايجوزبهمخاصقبليفهو.لوحدهمقومالهوهو

كلاختمنحيثالأخرىالشعوبعنأخذوهماوهذا.أخرى

الوثنيةالشعوبألهةوكل.غيرهملاثخصالآلهةمنبنوعشعب

بهمخاصةهالةمنمايحيطونهاوحسبأِنباعهاتخيلحسبتتنافركانت

وهشفكبرهم.

بقيةمنحالبأحسنموصىمعخرجواالذينهؤلاءيكنلم

كذلكالعمروطبيعةعقائدهاوتمثلتمثلهافقدالوثنيةالشعوب
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علىالههمتصورواقلويهموالقاسيةوالرعاةالبدوهؤلاءأنمنهوالأدهى

ويضحكيغضبالههم.الوثنيةالشعوبتلكعرفتهاصورةأقى

شعبه.معيرنكبهاال!أخطائهعلىنفسهويحاسبويحنويندم

عنالشعبذلكلايخرجوالمثنيةوالعدداللاوينسفروفي

والرفضالعنتيلقىظِلموصىف!نفيهاماجاءوحسبالوثنيةعقليته

فييدخللم.الرعاةهؤلاءقبلمندينهوعلىحياتهعلوالتآمربل

منيطلبونظلواولذلكالمحجوبالواحدبالالهالثقةيومانفوسهم

حتىتمادواوقدمرجؤربهمانلإثباتكثيرةمعجزاتتحقيقموصى

يصدقواحتىجهرةاالهيرواأنموصىمنالطلبالىالحدبهموصل

العتاةهؤلاءيقودالذيهالالذلكأنليثبتيشدعسفرويأقيموجودأنه

الأطفالبقتليأمر،والسلبوالنهببالقتليأمردمويالههوالبدو

وآلهةاليونانوآلهةالمصردنآلهةيشبهتمامأفهووالحيواناتوالنساء

هذاالهوأي.الإلههذاولايشبعيجريالدماءمنسيل.البابلين

الناصارشادطريقأتباعهولايعرفولارحمةشفقةلايعرفالذي

.الصوابجاثةالىوهدايتهم

أوامريوضععنيسكتلمالطويلالدمطريقفييسيرواوحتى

لاتبقي.الربيقولهكذااقتكلهْيقولدوماكانالذيهالالذلك

لهؤلاءملكلأنهاللقتلفصالحيواناتوحتىأعدائكمنأحدعلى

كل.وفضتهموذهبهمبيونهمواسلبهمالناساسرق.الاعداء

هيوهذهوا!هبوااقتلوالكمحلال)عوه(الإلهعنالغريبةماللامم

حياتكم.

-01-

http://www.al-maktabeh.com



الإلههذاوراءظلواوالسلببالقتلالعتاةهؤلاءشغلوطالما

وقتلهم.وتوسعهمأطماعهميحققالذي

تقتفيمصلحتهمأنوجدواالجديدةالحياةالىركنواوعندما

المصريةالوثنيةعلىترتكزالعقائديةجذورهمكانتولماالإلهتغيير

بهمف!ذا.الجديدواقعهمتناسبألهةعنليفتشواجديدمنعالوا

والفلسطينحنوالكنعانيينالحثيينألهةمعلوجهوجهأأنفسهميجدون

وراحواشبيهةألهةلهمصنعواعجيبةوبسرعة.وغبرهموالصيدون!ن

لها.ويذبحونيعبدونها

حسبفكل.المتقلبةوثنيتهمعلليدلالقضاةسفرويأقي

علىويركزون،تلكالىوتارةالألهةهذهالىيميلونتارة،مصلحته

المعابدلهيصنعونوأخذوا.الكنعانيينالهوالبعليمالبعلعبادة

المتعددهالآلهةوراءويزنونبلعندهويذبحونلهويسجدون

احتلالهم،ولأملانلمستوطناخمهمالمجاورةالشعوبمنالمستور!ه

علىوشددواجديدالهعبا!هالىعادواقضا!هممنقاضماتوكلما

المتعددةالآلهةعلىعباضهمفييقتصرواولم.أبائهممناكثرالعبا!ةتللش

انتقلواثمومن..غزوهمحينماأذلوهمالذينالملوكعبدوابعضبل

وطوالفلسطينوألهةعمونب!وألهةموأبوألهةعشتاروتعبا!ةالى

الوثنيةعقيدةوترسختأخرىإِلىألهةمنينتقلونظلواقضاضهمعهد

فيهموجؤزمنمنذترسختلأنهاعجباولبسوأرواحهمنفوسهمفي

جيل.الىجيلمنوأجيالهمدمائهممعوانتقلتمصر-

ئمربهمفيعادونالاولىسيرضهميعودونالاولصموئيلوفي
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لأنهالربهذايندمثم.ملائكتهمعأمامهمويقفالربهذايأقي

يصفونهثم.عليهمملكا)طالوت(شاؤولاختارلأنهأوعليهمغضب

يسكنفهولممسكنلهيكونانويطلب،بابنهنبيهويصفونبالأب

مرةعليهمغضبثممصرمناليهودالرعاةخروجمنذمسكنفي

المذبحةإيلقافملاكهمنويطلبيندملكنهمقتلةمنهموقتلأخرى

.المدمرة

منالقتلإلىمالبأنهداوديتهمون:والثافيالاولالملوكوفي

عنهفقالواسليماناضهمواوكذلكأخرىأفةالىبقلبهومالشهوتهأجل

امرأة009بلغناللواقينسائهلكلالرببيتفياصنامأوضعأنه

الهملكومووراءوعشزوتصيداألهةوراءذهبانهعنهوقالوا

وحسب.عمونبنىاله)مولك(ووراءالمؤابببنالهولكموشالعمونينن

منأخذهماوهذاالضبابفييسكنإنهلسليمانقالالربفإنزعمهم

.والغيومالفلابفييسكن)بعل(الإلهبأنالقائلةالكنعانمننعقيدة

الوثنيةعقاندهمتجسيدالالهملايروقسليمانموتوبعد

هماإنهمالهمويقولونذهبيينعجلينبصنعملوكهميأمرالواضحة

عمريبنأخابملكهمويأقي.مصرمنالرعاةأصعدااللذانالإلهان

المصلحينالانبياءاكزذبحتالتىالوثنيةايزابيلويتزوجالبعلفيعبد

وأقاموا.أخابزوجهامرأىوتحت،التوحيدبديانةنا!والأضهم

والقدسإيللوبيت،الكرملفي،احتلؤمكانكلفيالوثنيةالمعابد

يرفضونألافسبعةسوىعنهاتحدثواال!الالوفمثاتمنيبقولم

وعقائدهم.الوثن!نديانةزعمهمحسب
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جندوكلكرسئهعلىيجلسرأوهالذيالربعنويتحدثون

)بعلالىفيذهبونويمرضون.وشالهيمينهعنلديهوقوفالسماء

عقرونلبلدةهوالالهوهذاأخزياملكهمشفاءعنيسألونهزبوب(

الوثنية.

حديثسوىحديثهناكليسبأجمعهالثافيالملوكسفروفي

ومن،اولالذهبمنيشبكون،المتعددةالآلهةأوالأوثانعبادة

مقدسةلأضهانالاوUنارفيوانجماهمبنامهموعبروا،كذلكالفضة

يتفاءلونفراحواوالسحربالعرافةيتعاملونوأخذوا.عقائدهمحسب

ال!البلادفيالسائدةالوثنيةمعتقداتحسبذلكوكلويتشاءمون

احتلوها.

البابليةالوثنيةعقائدفتنتشرالوثنيينلهؤلاءالبابلمننسبيويأقي

هواهاحسبألهتهانعملجماعةوكلقبيلةكلراحتحيثبينهم

الحيوانيةالذبائحلهاوتذبحتقدسوالمرتفعاتالمعابدفيوتضعها

طالماذلكفيعجباوليسالقويةالشعوبمنلغيرهمتقليداوالبشرية

،يؤثرونولايتأثرونبدؤفهممكانفيالاستقرارلايعرفونأ!هم

منالأتيةوالمعتقداتالظروفحسبحالاملىحالمنوشَقلون

حولهم.

وهناك.بابلبلادالىفيُساقونأخرىمرةعليهمالسبيويعود

الاسديعبدونراحواوأشور.بابلعقائداتباعمنحرجالايجدون

البابليينمحلالفرسويحلكيرهمامتعددهوألهةالمجنحوالثورالمجنح

-13-
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نفوسيدخلواأنوششطيعونجديدةعبادةالىالرعاةفيتغير

ينفذونولكنهمالفارصيللملك)أستيعفتاتهمفيزوجونمستعبديهم

العبادةمواقدويصنعونفيحرقونالنارعبادةبسرعةويتعلمونعقائده

عنالارضاستعمارالىالعودةفيالاولىسيىهمعاودواUاذاحتى

فيفيغوصونوالبطالمةالوثنيونالرومانيأقيفلسطينالىالتسربطريق

المسيحيأقيحتىوهكذا)يهوه(محل)جوبغويحلأوثانهمعبادة

الانبياءعذبواوك!االوحدانيةويرفضونفيرفضونهالتوحيدبديانةمبشرا

والوثنيونهمقتلهعلىتأمرواحتىوالإفسادوالعداءبالجدلعذبوهقبل

.الرومان

لديانتهم(أساسااليهوديعتبرهالذي)الكتابالتوراةكانواذا

فكادراعقاثدهموفضحنبذهمالمسيحالسيدف!ثالوثنيةبالعقائديعج

يبثونوراحواحواريهبيناندسوابلكلامهيشوهونوراحراله

وعقائدهمحبائلهمفيكثيرونوقعحتىالمسيحيةالاوساطفيتعاليمهم

المدسوسة.الوثنية

اللهلأنيستطيعوافلمالقرأنيشوهواأنحاولواأخرىومرة

.المدمرةالمجرمةتأثيراتهمكلمننقياكتاباوظلبحفظهتعهد

وجاءوبينهإِلاعنهمشيئأيتركولمالكريمالقرأنفضحهملقد

-.فيهماللهكلاممصداقيةليثبث

الوثنيةالعقاثدتلكأدركواقدوالمؤرخونالباحثرنكانواذا

القرأنان.لذلكمصدرخيريظلالقرأنفاناليهودةتوراةفي

وثنيةعلىيجمعونالدياناتفيالمؤرخينمنالمنصفينوكلوالباحثين

التوحيد.ديانةعنكلياوالابتعاداليهود
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التوراةتدوين

:التوراة.ندوين

بحثنامادامالتوراةتدوينفينبحثلماذابعضنايتساءلقد

اليهو؟لدىالوثنيةبالعقائديتعلق

فتراتعلىدونقدالاممأبناءكافةيعلمكماالتوراةأنلأشك

بشكلتدوينهأنأيضأالجميعلدىالمحققغيرأنالزمنمنمتباعدة

ثمومنمرتيناليهودبسبيالبابليونقامأنبعدالفرسزمنتمكامل

البابليين.لدىماكانلكلوامتلاكهمالبابلينعلىالفرسانتصار

فيسفر)صاحبعزراأنالمقدسالكتابقاموسفيجاءوقد

امبراطوربلاطفيموظفأكانأنهإذبالكاتبولقبكاهناكان(التوراة

كانتال!اليهوديةالطائفةشؤونفيلهومستشارأ)ارتحتشتا(الفرس

عزرانالوقد.لفلسطينالبابليالتحريراياممنذالنهرينبينفيماتقيم

إلىبالعودةاليهودمنأحبومنلهوالسماحالفرييىامبراطورمنعفوا

عزراوحملم.ق43لم-458هماعامينبينذلكوتمالقدساحتلال

مستعينااليهودعلىالتوراةعزراقرأوقد.وفضةذهبافلسطينإلىمعه
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الرجليعتبرونهاليهودبعضجعلمماالعيانيللاصلالآراميةبالزجمة

اليهوديةالنظمواضعوهو،للهابنااعتبروهإنهمبلموصىبعدالثاني

)1(.الكاتبأوبالكاهنلقبوهوقدق.مالخامسالقرنفي

للمجمعجهازآيضكلونوكانوا،بعدهمنالكتابتعاقبوقد

جمعالذيهوعزراأناليهودوشقد.أسسهعزراوضعالذيالكبير

ونظمها.التوراةأسفار

الاراميةالاحرففلسطينإلىحملالذيهوأنهويزعمون

الخطلنشوءمهدتالتيالآشوريبالخطالمعروفةالشكلالمربعة

.العبري

والفراتدجلةشواطىءعلىراحواوالكتابعزراانيبينوهذا

المتخيلالمافىعنأذهانهمفيعلقوماذاكرتهمبهأسعفتهممايدونون

السبي.قبلعاشوهوعما

الفرسوعقائدوتراثهمالبابليينعقائدراحتيدونونهموبينما

يأتيبالتوراةف!ذاالتوراتيوتدوينهمونفوسهمعقولهمتدخلوثنويتهم

واعتبر:وغيرهموالفراعنةوالكنعانيينالبابليينعقائدمنخلي!

والمتعددةالوجوهالمتعددةالوثنيةعقائدمنفيهمارغممقدسافيهماجاء

المنابع.

إلىنسبةجداقليلهوالسلامعليهموصىتوراةمنحفظماإن

عقولفيظلعنهماحفظكانواذا.عقائديتخيلمناليهودمادونه

وأتحريفهثمومنإخفاءهتقتفيىالدائمةمصلحتهمفإنبعضهم

دمثق.المقدسالكتابدار.المقدسالكتابقاموص)1(
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الذيوالزمنيتناسبعقائديتصورخلقئمومنتماماطمسه

بيئتهوفيأفرادهبينيعيشونالذينالشعبعقائدمعويتناسبيعيشونه

والاجتماعية.والعقاثديةالدينيةوطبيعته

قسمكلودونقسمينالىانقسمواالتوراةمدوفيأنويلاحظ

الكتابتينماقارناواذاالتكوينسفرفيلاسيماوتصوراتهمعارفهحسب

واحداكتاباليسالتوراةكتابانالىيشيرممابينهماكبيرأتناقضاوجدنا

عزرابقيادةالسبيمنالعودةبعدجمعتكتابمنكثرهوانما

عرضضمنهامنكاناليهوداستخدمهاال!الوئائقولعل.الكاتب

منماوصلناولعلالعبرانمون)2(اسلافوتاريخالمبكرالبشريةلتاريخ

فاروصجزيرةفيوجمعهبتدوينهكلفواالذينالكهنةصنعمنهوتوراة

إلىنسبةبالسبعيفةتورا!همسميتولذلكبمصرالاسكندريةقرب

وتحقيقه.التوراةبجمعاشتغلمنعدد

الاولىالخلققصةإلىبمحتوياتهوالعودةالتوراةهذاتدوينإن

بالاستفادةتمامالناتوحيوأبناثهفإبراهيموالطوفاننوحالىالتدرجثم

والفارسيةوالمصريةوالكنعانيةالبابليةالشعوبتراثمناليهودية

الشعوبتراثكافهَشملالتدوينهذاأنعلىوتدلنا.وكيرها

دونهمماموصىتوراةأينهناتساءلناوإذاالد!كيوالعقاثديالاسطوري

وأخفيتسُرقتانبعداندثرتمويىتوراةبأننجيب3اليهودكهنة

القرآنلهأشارماوهذاوبذلوشؤهخؤفاليهودذاكرةفيبقيوالذي

صبحيت.9وصالبشريةالمخيلةمنعطف.هوكهنريصموثيل)1(

.3891اللاذقيةسرريةالحرار-دارحديدي
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والعالم.ديورانتولأمثالالمزرخونالباحثونلهيشيرانقبلالكريم

الشرقيةبالدراساثالمختصينالعلماءوبقيةكرايمرنوحصموئيل

.والتوراة

هادواالذينمن43-النساءسورةفيكتابهفيتعالىيقول

حقاثهقدرواوما-و2الانعامسورةوفيمواضعهعنالكلميحرفون

الذيالكتابأنزلمنقَلشيءمنبشرعلىاللهأنزلماقالواإِذقدره

وتخفونتبدونهاقراطيستجعلونهللناسوهدىنورأمرسىبهجاء

.كعيرا

كانوقدلكميؤمنواأنأفتطمعرن:لم4البقرةسورةفيويقول

وهمعقلوهمابعدمنيحرفونهثماللهكلاميسمعونمنهمفريق

.يعلمون

اليهودكهنةأيديعلىالتوراةكتابةعنالكريمالقرآنويتحدث

ثمبأيديهمالكتابيكتبونللذينفويل8-لمالبقرةسورةفيفيقول

كتبتممالهمفوللقليلًاثمنأبهليشتروااللهعندمنهذايقولرن

إ.يكسبونممالهموويلأيديهم

يلوونلفريقأمنهموان-لم-لمعمرانآلسورةيتعالىويقرل

ويقولون،الكتابهومنومااذكتابمنلتحسبؤبالكتابألسنتهم

وهمالكذبالهعلىويقولوناللهعندمنهووماالهشدمنهو

.يعلمون

التوراةكتابةعنالحديثيفصّلبليشيرالكريمالقرآنان

العلماءكانوإذا.أوردناهاالتيكيركثيرةآياتفيأصلهاوتحريف
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وتحريفاليهودقبلمنالتوراةكتابةعلىجميعااتفقواقدوالباحثون

فيسبقهمسنةواربعمائةألفوقبلالكريمالقرآنف!ناللهكلام

ذلك.

يعطيناوأصدقهاالمصادرأصحهوالذيالكريمالقرآنولعل

ندرسسوفالتيالوثنيةاليهودديانةعنالحديثفيلاينضبمعينا

اللاحقة.الصفحاتفيتفاصيلها

91--
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)2(

التكوينسفرقالوثنية

التكوين!سفرفي.الوثنية

أقربسفروهوالمدونةادتوراةفيالاولالسفرهوالتكوينسفر

فيوالمدقق.الدءكطوالواقعالدينيةالحقيقةمنوالتخيلالتصورالى

بأساطيروالأخذتارةالتناقضيكتنفهأحداثهبينالربطأنيجدثناياه

المزمورفيماوردالخلققصةفيماجاءويؤكدثانيةمرةالأخرىالشعوب

التنانينرؤوسكسرتبقوتكالبحرشققت)أنت13والسبعينالرابع

لوياتان(.رؤوسرضضتأنتالمياهعلى

الأرضأوالسماءيخلقلماليهوديالوث!التصورحسب4فالال

السبعة.الرؤوسأوالمتعددةالرؤوصذيالتنينمعصراعهبعدالا

تجسيمهوالمرءيتصورهانيمكنالذيوصراعهللالهالتجسيموهذا

ذوالتنينيمثلهاوقوةاليهوداله)يهؤ(يمثلهاقوةكبيرتينقوتينلتصارع

السبعة.الرؤوس

معهيهوهتصارعيستحقالذيالحجمبهذاالتنينكانف!ذا

وهذاالكونخلقمسيرةعلىكبيرأخطرأيشكلكانأنهذلكفمعنى
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يستقرلمفيهوهالشعوبمنوغيرهمالكنعانمنأساطيرفيمانجدهفعلا

وكسروقتلهالتنينمعتصارعهبعدالاوالارضالسماءويصنعوضعه

السبعة.رؤوسه

معفالتصارعالمحدودجسمهالهاقوة)يهوه(أنأيضايع!وهذا

التخيلهذاولنتصورأقوىهياوقوةئعادلهقوةقبلمنيكونالتنين

سبعةرؤوسذوتنين)حداهماتتصارعانقوتان.الواضحالوثنى

يستطيعهائلًاكبيرأوحشأالمرءيتخيلهقدالذي)عوه(قوةرىوالأخ

وليديكنلماليهودقبلمنالتنينوتصور.ويقتلهالتنينعدوَةمقارعة

مصادر.عدةمناستقوهأسطوريوثئتراثهوانماخيالاتهم

الالهيقومحيثالخلقملحمةالاكادلننأساطيرفيوردوقد

ويبئللكوننظامايضعثم)تعامت(العماءتنينبذبحمردوخ

)تيهوم(العبريةالكلمةأنعلىالباحثينمعظمويتفق..ايزاجيلا

.العماءتنينتعامتالىأيضأتشيرالماءعبابعلىللدلالةالمستخدمة

اسممنمأخوذةأنهاعلىتدللوياتانكلمةورودف!نأخرىرؤيةوفي

بعل.لهالاذبحهالذيالكنعافيلوتان

نشاطعنيتحدثحيث401بالمزمورالتكوينسفرويتصل

وهذاالمياهعلىقواعدهويرسيوالارضالسماءيخلقوهو)يهوه(الإله

وينظمالسحبيسوقالذيالالهالكنعافيبعلاسطورةمايشابه

تظهرالتكوينسفروفيالسبعةالرؤوسللتنينَذيقتلهبعدالفصول

يمشيالذيالإلهعنالسفريتحدثحيناليهودجمندالوثئالالهصفاة

يتمشى.أوالجنةفي
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الربصوتوسمعا:الثالثالاصحاحالتكوينسفرفيفجاء

وجهمنوامرإتهآدمفاختبأالنهارريحهبوبعندالجنةفيماشياالاله

ينtلهوقالآدمالإلهالربفنادىالجنةشجروسطفيالالهالرب

أنت(.

فهواليهودعندالالهتجسيدالىواضحةاشارةالحديثهذاففي

يختبيءوعندماإنسانأيهوكمااتمامولسانورأسرجلانلهذلكعلى

أنظارسيحجباختباءهماأنذلكيوحيالجنةشجربينوزوجتهأدم

البشريالآدميبالتجسيديوصفالذيالإلهأنبمعنىعنهماهالال

الالهوسؤال،الاشجاروراءاختفياإذاهماوحواءآدميرىلنسوف

لأناستنكارياسؤالاوليسأنت؟()أيناستفهاميسؤالعنهما

رؤيتهوعدمالالههذامحدوديهعلىيدللهماالالهرؤيةوعدمالاختفاء

مايخلقه.رؤيةعلىالخالققدرةخلالمنشيءكل

المشيلصوتوزوجتهآدمسماعإلىبوضوحالحديثأشاروقد

عندالربلمفهومواضحوثئتجسيدبالطبعوهذاالإلهعنصدرالذي

.اليهود

الثمارتناولهبعدآدمأنلهالايقررالتوراتيالتكوينسياقوفي

الربوقال:السفرنفسفيوجاء.كالإلهأصبحالمعرفةشجرةمن

ونتساءل.والشرالخيرعارفامناكواحدصارقدالانسانهوذا4YJا

لهاللالهةمجمعأهناكأنيع!هلمنا()واحدلهالاقوليعنىماذاهنا

حدودهتجاوزلأحدلايجوزوالشىللخيرالمعرفةفيمحددةخصاثص

اللهتقصد)منا(كلمةانام؟المجمعذلكمعارففيوالدخول
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فإنكذلكذلككانواإذا؟اللهمعرفةتعرفالملائكةوهل،وملاتكته

ومنالخيروالشرمعرفةفيشركاءهناكأنويقرراللهوحدانيةينفيهذا

الملائكة.وهؤلاءالربهذابينهم

وهذا.البشرمعالوث!الالهيالتزاوجقصةالتوراةوتؤكد

بلشرعياالتزاوجيكنولم،الناسوبناتاللهأبناءبينيحدثالنرأوج

سفرمنالسادسالاصحاحفيجاءفقدوالاباحيةالزقطريقعن

نأبناتلهموولدالأرضفييكثرونالناسابتدألما)وحدثالتكوين

مننساءلأنفسهمفاتخدواحسناواتأنهنالناسبناترأوا-اللهأبناء

ماختاروا(.كل

الاخبارأوالالهيةالمعرفةعلىيستندلمالتوراتيالتخيلهذاإن

وغيرها.كنعانيةأساطيىعلىيستندهوإنما.الإلهي

فتياتأنجبواالبشرأيالناسأنالنصهذافيولنلاحظ

ولهبناتللناسيكونأناختاراللهوكأنإليهناللهأبناءأملنجميلات

.الناسبناتمنفيتزوجونأينمنولاندرياللهأبناءويهبط.أولاد

اللهأبناءتجسدوهل،؟لاندريالزواجفيهتمالذيالشكلماهو

للناصالب!ثريالشكلمعالأشكالتتناسبحتىبشريةبأجساد

هزلاءأنجبهمالذينالاولادشكلهوفماذلكوعلى،أيضألاندري

؟الناسوبناتاللهأبناءأى

يحدثتزاوجأأنسنرىفإنناالكنعانيةالاساطيرإلىعدناوإذا

كانواالكنعانيينملوكوأن،النساءمنعددوبين)إيل(الالهبين

الملكإنيقولونالكنعافيالاسطوريالعرففيوهناك.آلهةأنصاف
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نتيجةجاءإلهنصفهأنباعتبارعناةالالهةوشقيقإيلالإلهابنهو

آلهةأنصافالاسطورةحسبينتجالذيالبشريالإلهيالزاوج

بشر.وأنصاف

ارتكبهامتلاحقةخطاياأنإيلالكنعافيالإتهاسطورةوتحكي

ذزيةمنهنأنجبكثيراتبنساءزواجهالخطاياهذهومن.السماءإله

)رئا(وريا)عشيرة(استمال))يلبمأنالاسطورةوتقول..لهاحصرلا

وينسب.ذكورسبعةومنرئابناتسبععشيرامنفأنجبوتزوجهما

عبريتعيناسمهامائيةجنيةامراةمنتزوجمنأولأنهإيلالإتهالى

تحملانامرأتينمنشيخوختهييتزوجلهالاإيلإنويقال)عفريت(

)1(.الخصوبةإلهاوهماشرهَينماردينإلهينلهوتنجبانمنه

لدىواضحبشكلوردتالبشريالالهيالزواجفمسألة

بعدأيالبابليالسبيبعدتمقدالتوراةتدوينكانولما.الكنعانيين

صبالتوراةكاتبأنالاكيدمنكاناليهودقبلمنفلسطيناستعمار

الكنعافيالدكيالفكرعنوذكرياتهخيالهبهأسعفهماذاكرتهمن

اليهوديالغزوقبلظهرتالاساطيروتلك،الكنعانيةوالأساحلير

التوراةكاتبأنجداالواضحمنولعله.بكثيرلفلسطينالتوراقي

الوث!التصورمدىأظهروأساطيرهاالشعربتراثإليهنقلالذي

عقاثديتأثيرتحتدُوًنالتوراةأنبالطبعمايؤكدوهذااليهودي

ماحسبوذلكعبادةإلىعبادةمنيتقلبونالبدوفاليهود.واضح

للكتابالمصريةالهيئة.516عىالقديمالعالمأساطيركرايمرنوحصموثيل)1(

يرسف.أحمدترجمةوأ74
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احتكاكابهااحتكواال!تلكلاسيماوعقائدهمالشعوبمنيأخذونه

.والفرسوالبابليينكالكنعانيينقويا

بناتعلىاللهبنودخلذلك)وبعد:نفسهالسفرفيويرد

(.واسمذوالدهرمنذالذينالجبابرةهؤلاءأولادالهموولدنالناس

الكنعانيةالاساطيرفيماوردوالىالنصهذاالىنظرناف!ذا

ماردينانجباامراتينمنتزوج)إيل(بأنالاسطورةقوللاسيما

كلافيواحدهوالاسطوريالوثنيالمنبعأنلوجدنا.شرهَين

التصورحسبينجبالبشروبناتاللهأبناءبيناللقاءوهذا.النصين

كانماوهذاالبشرمنوأقوىالآلهةمنقوةأقلمخلوقاتالاسطوري

وأنصافآلهةأنصافيعتبرونالذينالكنعانيينلملوكبالنسبةيحدث

بشر.

الوهميالزواجلهذابالنسبةالوثنيةالتوراةقولأساسوعلى

عنتتحدثالتىتلكلاسيماالشرقيةالخرافاتأكزبنيتالاسطوري

يمسككانأنهالقديمةاليهوديةالمصادرأوردتالذي(عناقبن)عوج

عليهمويمىوانراسهعلىويضعهماسراثيلبنىمنرجلأعشرأث!

كعبهعلىبالسيفضربةهوأنكعبهوصلحتىتلةالىصعدقدالسلام

.فماتفنزف

كليااعتمداليهوديالوث!العقائديالتصورف!نحالأيةعلى

مدؤفيف!نسابقاقلناوكما..الخرافيةوحكاياتهاالشعوبأساطيرعلى

اليهموينسبوهتراثمنللشعوبماكليسرقواأنالايجدوالمالتوراة

لهمليسبدواباعتبارهم.والمنطقالعقلمايخالففيهكانولوحتى
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وساثلمنوسيلةعقاثدهملَبدلفييجدونفإنهممكانفياستقرار

.الشعوببينالبقاءفياستمرارهم

أنهالرب)فحزن:السادسالاصحاحالتكوينسفرفيويرد

وجهعنأمحوالربفقالى..قلبهن!"وتأسفالارضفيالانسانعمل

المتفردخاصيتهاللهعنتُنفىوهنا(.خلقتهالذيالانسانالارض

فالندمعليهسيكون/ماذاومعرفةالشيءخلقخاصيةوهي،ب!

بشريةصفاتهيإنماالعالمالخالقالثهصفاتمنليساوالاسف

البشر.بنوبهايختص

ربيراجعالارضالدمارويعمنوحطوفانيقومأنوبعد

الارضتدميرويقررللانسانخلقهعلىيندمأنفبعد.نفسهالتوراة

نأنفسهفيعاهدأخرىمرةوندمهبرحمتهيعودالطوفانخلالمن

يكنلمضخمهائلهوالطوفاندمارماخلفهلأنالارضيلعنلايعود

.دمارهومدىفداحتهمدىيتصورالتوراةرب

أعودلاقلبهفيالربوقال:8الاصحاحالتكوينسفرفيفيرد

ثريرالانسانقلبتصورلأنالانسانأجلمنأيضأالارضألعن

.(حدائتهمنذ

الالوهيةيقيسوثئتصورهوللأتهالتوراتيينثصورأنفنلاحظ

.لايتجاوزهبشريبمقياس

هيالكزيمالقرأنخلالمنعرفناهاكماالألوهيةصفاتإن

العدلوكذلكالمطلقوالحقالمطلقالكماللهفالثه.مطلقةصفات

فهذه.المتأسفالأسفالنادم)نهنقولصفةصفاتهمنوليسوالخير
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ولاتنطبقالبشريالمحدودعلىتنطبقبشريةصفاتوندرلئنعرفكما

المطلق.الالهياللامحدودعلى

الأ،.لىاللحظةمنذبدأالوثنىالتوراقيالتصورأننرىتقدمومما

آلهةبعيدحدالىالمشابهالالهذلكالتوراةمدونوفيهاتصوراقيا

السابقةالصفحاتفيأوردناهمالخصناو)ذاوغيرهموالفرسالبابليين

:نرى

السبعةالرؤوسذيالتنينقوةمعيتصارعالتوراىالالهإنأ(

علىالمستندةالبابليةوالاساطيرالكنعانيةالاساطيرفيوردماوهذا

السومرية.الاساطير

ولايعرفالجنةفيويتمشىقدمانفيهجسدالتوراقيللاله2(

خالقه.أنهرغمآدميختبيءأين

البشربنيمنحسناواتيعشقونأولادالتوراقيهللال(3

ولتزوجونهم.

علىويأسفيندموتارةيدمرتارة،مزاجيالتوراقيالاله-4

وجهها.عنالب!ثريةومحوللارضتدميره

للاساطيروالكبيرالواضحالتأثيرخلالمنالوثنيةعقاثدوتظهر

-التوراةرأيحسب-ابراهيمالنبيحفيديعقوبسيةفيالارامية

الابان(خالهإلىلجأعيسواخيهوجهمنيعقوبهربانفبعد

وقدودينياادارياللآراممنتخضعال!حرَانمنطقةيسكنكانالذي

ارادوعندما.وراحيلليئةخالهابنتىمنيعقوبزواجهنالشتم

زوجتهسرقتخالهعندعاماعشرين.داممكوثبعدالرحيليعقوب
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يعقوبزوجهامعرحلتهافيمعهالتأخذهاوأخفتهاأبيهاأصنامراحيل

فلسطين.ارضإلى

)فسرفتوالعشرونالحاديالاصحاحالتكوبنسفرفيفجاء

أنهيخبرلماذالآراميلابانقلبيعقوبوخدعأبيهاأصنامراحيل

(.هارب

والآن:يعقوبكاطبالابانJ)يقو:الاصحاحنفسوفي

ألهتي(.سرقتلماذاولكنإبيكبيتالىاشتقتلأنكذاهبأنت

ديانةعنتستغئانئستطعلمراحيلأنعلىدليلأيضاوهذا

وهيسرقتهاللآلهةترمزال!الاصنامبهذهفحئأوقومهالابانأبيها

أنهالاسيماحياتهامدىعليهاتحافظأنذلكمنوأرادت.لأبيهاملك

ال!بالاصناممتمثلةآلهةفيهالايكونقداخرىمنطقةإلىستهاجر

تعبدها.كانت

للآلهةبالنسبةتعنىوماذاالاصنامتلكهيماتساءلناوإذا

راحيل؟وابنتهخال)يعقوب(الابان(يعبدهاالئالارامية

فيتقريبايقعأنهعرفنايعقوبفيهوجدالذيالزمندرسناإذا

الفترةتلكفيالآراممونانأيضايعئوهذا.مأقلم0016-00

)حلب(وفي)زنجرلي(سمألوفيجرابلساي)كركاميش(فيوجدوا

فيوهو)حدد(أر)حداد(الإلهعندهمإلهأهموكان)دمشق(وفي

صنمبشكلرمزالهصنعواوقد.والعواصفالزوابعإِلهالآصل

يفعلكانكماوترحالهمحلهمفيوينقلونهومعابدهمبيوتهمفييضعونه

لأجلتنتقلالئالاقوامتلكأومكانإلىمكانمنالمتنقلونالاقوام
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(أرام)فدانيسكنيعقوبخالالابان(كانوقد.والأمنالمرعى

النرين.بينفيماأوسورياشمالفيأراميةمدينةهيالتي

قبلمناخفائهابسببأصنامهإعاتلابانيستطعلموعندما

وتقوليعقوبوبينبينهعهداوعقدمحاولتهمنيثسراحيلابنته

علىشاهدةوجعلاهاحجارةمنرجمةصنعاويعقؤبلابانبانالتوراة

والمعتقدوالاسطورةبالخرافةيتعلقالعقائديالتقليدوهذا.العهد

التكوين:سفرفيفيأقيالتوحيديةبالديانةيئعلقمماأكزالاسطوري

التقطوالاخوتهيعقوبوقال،عمودأوأوقفهحجرايعقوب)فأخذ

وقد(اليوموبينكبينيشاهدةهيالربةهذهللابانوقال،حجارة

يأأبيهماآلهةناحوروالهةابراهيمإلهتحكيمعلىويعقوبلاباناتفق

ناحوروأفةابراهيم)إلهالتوراةفقالتيعقوبووالدلابانوالدآلهة

بيننا(.يقضونأبيهماألهة

امرأتية،يعقوبجماعةأناخرىمرةالتكوينسفرويؤكد

متعددة.آلهةتمثلأصنامامعهميحملونجميعاكانواوعبيدهوأولاده

ولكللبنيهيعقوب)فقال-:35الاصحاحالتكوينفيوجاء

الآلهةكليعقوبفأعطوابينكمالتيالغرل!ةالآلهةاعزلوامعهكانمن

غيرآلهةبوجوديعزتيعقوبأنيعنيوهذا(أيديهمن!التيالغري!ة

خاصةآلهةالناسمنولغيرهخاصإلهوهوله.غريبةآلهةولكنهاإقِهِ

مرفوضةالأخرىالآلهةانلايعنيوهذا،َوميلهاعتقادهولكلبهم

نشركنبييعقوبمهمةكانتوإذا.يعقوبإلهمنشًأناأقللأنها

الغريبةالآلهةجمعأهلهمنطلبهمبررفماالوثنيةورفضالتوحيدديانة
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التالية:الامورعلىيدلفانهشيءعلىدلإنهذاان؟لديه

وبنيامينليوسفاضافةالاسباطوهميعقوباولادإن-أ

وهيظهرانيهمبينعاشواالذينقومهمعقائدحرانمنمعهمحملوا

.المجسدةالصنميّةالوثنيةالآلهةتعتمدوثنيةعقائد

لتعبدهاأبيهاأوثانمعهاحملتيعقوبزوجةراحيلإن2-

نإالتوراةقولفحسب.بأوثانهااهتمتالتيوحدهاتكنلمولكنها

لديه.الصنميةالوثنيةالآلهةجمعجميعابنيهمنطلبيعقوب

خاصإلهلهفهوبهالمختصةغيرالألهةإبعادأراديعقوب-3

نأأرادإنجاتخطيهاويريديرفضهاأنهلايعنيوهذاغريبةالآلهةوبقية

.الخاصلإقهيبقى

بنيالههوخاصاَإلهأاسرائيللبنيبأنالقولاليهوديحاول-4

بهمخاصقبليالإآههذافإنهذاوعلىسواهمدونوحدهماسرائيل

عقائدعنتصريحاتمنالتوراةفيجاءماإن.خاصةآلهةللقبائلكما

الكريم.القرآنبهماجاءويناقضينافيوثنيةصنمية

بنيهابراهيمبها)وأوصىوأأالأيةالبقرسورةفيتعالىيقول

وأنتمإلائموتنفلاالدينلكما!طفىالثهإن.يابنيويعقوب

(.مسلمون

فييقولإذ،يعقوبعقائدعنادعوهفيمااليهوداللهويكذب

الموتيعقوبحضرإذشهداءكسّم)أم13وو213الايةالبقرةسورة

ابراهيمأباثكوالهالهكنعبدقالوابعديمنماتعبدونلبنيهقالإ؟

خلت،قدأمهتلكمسلمونلهونحنواحداأفاواسحقواساعيل
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(.يعملونكانواعماولاتسالونمحسبتمولكمملاسبتلها

يجيبواأنمنهمويطلبكاذبوناليهودأنيصرحالكريمفالقرآن

كانواهل،موتهعندبنيهيعقوبوصىبماذايعرفوالمأنهمطالمابصدق

التوراةعنهمقالتالذينيعقوبأبناءإنثم؟الموتذلكحاضرين

سؤالهعلىردايعقوبأجابوا.معهمغريبةوآلهةأصناماعملونكانوا

ابراهيمأبائكوالهالهكنعبد)إننا:بعديمنتعبدونماذا

ولاللالهةتعددفلا(مسلمونلهونحنواحداالهاواسحقواسماعيل

الذيالاحدالواحداللهسوىيعبدوالموبنيهيعقوب)ناللهغيرالهة

محمدحتىالانبياءكافةسيعبدهوالذيوأبناؤهابراهيمالموحدونعبده

وسلم.عليهاللهصلىالرسلخاتم

مناليهوديةالعقيدةفيوتأثيراتهاالفرعونيةالوثنيةعقائدوتتجلى

الاصحاحالتكوينسفرفيفيأقي.بالتحنيطالمتعلقةالعقائدخلال

الاطباءفحنطأباهيحنطواأنالاطباءعبيدهيوسف)وأمرالخمسين

(.المحنطينأيامتكملهكذالأنهيومأأربعونلهوكملاصاثيل

يوسفمات)ثم:نفسهوالاصحاحنفسهالسفرفيأيضاوجاء

مصر(.فيتابوتفيفحنطوهسنينوعشرمثةابنوهو

بعقائدهمتأثرومنالقدماءالمصريونبهاختصالذيفالتحنيط

الانسانأنبهايقصددينيةمهمةالجسدحفطأنأساسعلىيقوم

للميتيقدمونكانوافلذلكالامواتعالمفيالأخرىحياتهيعيش

.الحياةتلكفيالانسانيحتاجهوماوالشرابالاكل

لصاحبه.تقديسهوالجسدحفظانذلكمنالاهملكن
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لدىتجكوثنيةعقيدةوهيوالاجدادالامواتعبادةعلىمايدلوهذا

نأالتوراةفيجاءوقدالقدماءبالممريينتأثرهمخلالمنالتوراتيين

أرضفيوابراهيماسحقأبائهعندلتدفنونقكحملتيعقوبجثة

وعبادضهمالامواتبتقديسأيضاالكنعانيوناهتموقد.فلسطين

حياتهفيومايحتاجهوالشربالاكلمعهوضعواالميتمادفنواإذافكانوا

.الأخرى

وبنيهاخوتهأوصىفقد،يوسفمعجرىيعقوبمعجرىوما

.يعقوبأباهحنطكمايحنطوهان

وطوالالتوراتيينأنعلىيدلف!نهضيءعلىدل)نوهذا

وذلكأخرىوثنيةعقيدةالىوثنيةعقيدةمنينتقلونكانواعهودهم

بيناليهودسكنالتيالشعوبتمتلكهاالتىالزظؤ!طبيعةإلىعائد

وعقائدها.بديانتهاوتأثرواطهرانيها
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الخروجسنر،الوثنية

:ا!روجسفرفيالوثنية.

بالإلهخاصةصفاتالصاقعلالسفرهذافيالتوراةيركز

تخصهمصفاتبهألصقواالاخرينألهةعنيتميزفلكيعبدوهالذي

لاسيماالعبرانيبنخاصيةملامحنبدأالسفرهذاوفي.وضعهموئخص

الديانةلمجابهةالمصرلنأتونالالهأنصارمنتبقىمامعتضامنواأنهم

الههمجمعلواأنفبدلذلكرغملكنهم.الفراعنةغيرهاالتىالجديدة

وجدوالقدبهمخاصأالهأوجعلوهطبيعتهضيقواعامأالهأتصورهمفي

كانفرعونيأينيأصراعأأنووجدواالعريقةألهتهملهمالفراعنةأن

وثنيتها.ركمالدينيةالحضاريةالمفاهيمتطورالىيؤدك!!ومأ

منيرفعانشأنهمنبهمخاصب!لهتخصصهمأنووجدوا

زمنمنذألهتهمفمالذينأعدائهمأماموالعقائديةالدينيةقيمهم

تمئزالسيزمنحتىموصىعصرومنذاليهودأنوالحقيقة.بعيد

التوحيدبينصراع.سنةسبعمائةلفزةالمتواصلبالصراعتأريخهم
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المتج!دةبهمالخاصةأفتهملهمتكونأنيريدونهم.والوثنية

التوراةف!نوذلكهذاورغم،التوحيدلهميريدوموصى،والمشخصة

الوثنيةصفانهكلركمبموصىالمتصؤرالإلههذاعلاقةالىتشيرنفسها

.المتجسدة

قدإفيالربفقال:الثالثالاصحاحالخروجسفرفييأقي

أجلمنصراخهموسمعتمصرفيالذيشعبيمذلةرأيت

.(المصريينأيديمنلأنقذهمفنزلتأوجاعهمعلمت)فيمسخركم

خاصيةيوضحالربلسانعلالتوراةبهجاءتالذيالحديثفهذا

التخصيصهذاصنعوقد.الشعوبلكلوليسمعينبشعباثه

يجدواواعتقاداتهافلمدياناتهاترسختأقوامبينالعبران!نوجودكون

سوىبهخاصةألهةشعبلكلإن،الشعوبتلكمجاراةمنبدأ

يقتبسونهاصفاتلهخاصالهتخيَلمنمناصلاأنهفوجدوااليهود

وخاصيته.الإلههذاتحديدإلىليصلواوهناكهنامن

أنتتدخللقولكسمعواف!ذا:السفرنفسفيجاءوقد

العبرانينإلهالربلهوتقولونمصرملكإلىاسرائيلبئوشيوخ

.التقانا(

لطلبتمامأرفضهيعنىالإلههذابشأنمصرملكمعوالحديث

بإلهيعترف)نمابالعبران!نخاصإلهعليعترفلنلأنهاسرائيلب!

قولحسبجرىوما،العالميةصفاتلهعالميب!لهأوبمصرخاص

ورفضللعبرانمنخاصالهمنسخرفعلاًمصرملكأنالتوراة

وحيثماعنهمالعذابورفعمصرمنبإخراجهمموصىوطلبطلبهم

-4؟-

http://www.al-maktabeh.com



اسرائيلب!منيطلبموصىمنمعخروجيحددأنالربيستطيع

وأالسرقةأسلوبويكون.المصرينمنوالمتاعوالفضةالذهبسرقة

كلتطلببل:الخروجسفرفيالربفيقولوالخداعالكذبطريقتها

وثيابأذهبوأمتعةفضةأمتعةبيتهانزيلةومنجارتهامنامرأة

المتاعسرقةوتتم،المصرلن(فتساجمونوبناتكمبنيكمعلىوتضعونها

وليسمؤقتةلمدةتحتاجهابأنهاللمصرياتاليهودنساءقالتعندما

وهذهثانيأوبالسرقةأولابالكذبيأمرهمفالرب..نهائيألأخذها

خداعوعدموالأمانةبالصدقيأمرواحدالهصفاتمنليستالصفة

اسرائيللبئقبليأالهاأصبحالإلههذاأنوباعتباروسرقتهمالآخرين

تصوراتهم.عليهمتمليهاالثىبالصفاتينعتوهأنيمتلكونفهم

وهذا،موصىعلىالربكضبفحمي:الخروجفيجاءوقد

علويأسفيندمالذكطالإلهأنمنسابقةصفحاتفياليهأشرناما

نرىكمافهووهكذايأسفثمعينا.وتحمريغضبأنبدلاشيءفعل

الخالق.صفاتوليسالمخلوقاتصفاتلهجسدياله

وهوعنكالشعبيكلموهو:7الاصحاحالخروجفيويأقي

الربوقال:نفسهالاصحاحوفيالهألهتكونوأنتفمألكيكون

نبيك.يكول!أخولتوهرونلفرعونالهأجعلتكأناأنظرلموصى

قبلمنيعينفموصىالصفةفيالتحولنرىالنصينهذينفي

وهو)ايل(الإلهيلجأعندماالكنعانيةبالاساطيريذكرناوهذاالهأالرب

ماحدثوهذا.خاصةبمهماتتُكَففألهاتتعمنالىالآلهةكبير

وأالآرضعلىوالندىالمطربارسال)بعل(ابنه)ايل(كلفعندما

ذلك.ماشابهأوالضاريةالوحوشبمحاربة
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فرعونمعالجدالبمهمةلموصىالربقبلمنالتكليفولعل

الآلهةكبيرتكليفبعيدحدالىيشابهاليهمبعوثربأنهعلى

والمرضحبهاخاصةبأعمالالقيامالإفيةالشخصياتلبعضالم!ريين

خرجواالذينموصىأتباععقليةعنبعيدةثكنلمالمصريةالاساطيرأن

تمثلواأنهميؤكدالسنينمئاتفيهافمكوثهبم.قليلقبلمصرمن

تمثل.خيرالمصريةالوثنيةالديانة

فيالقومهؤلاءيقوفهوعدةبأشكالاليهوديالربويتجسد

يتجسدوتارةالنهارفيوذلكسحابمنأعمويتجسمدتارةالصحراء

الثالثالاصحاحالخروجفيجاءوقدالليلفيوذلكنارمنعمودأ

فيليهدعمسحابمنعمودفينهارأيسيرأمامهمالربوكان:عشر

نهارأالسحابعمويبرحولملهمءليصدنارعموفيوليلأالطريق

(.الشعبأماممنليلًاالناروعمو

بدمغةالتوراقيالالهالتمهيدلدمغبدايةهوالتجسيدوهذا

أراضيالىالدخولالعبرانمنلهؤلاءقيادتهمنالغايةأنفطالماالمحارب

ثلكعنتخرجلاالمحاربالالهصفةف!نواحتلالهاالاخرىالشعوب

اليونانيونأطلقهاالتىوتلكبعلعلىالكنعانيونأطلقهاال!الصفات

عندهم.الميثولوجيافيالحرباله)مارس(الإلهعلىوالرومان

خلالمنالتوراتيينلدىالخاصالإلهيالتمييزدلالةرتتضح

تجربحتىلمفهوممفهوممنثتطورفهيللاءلهاليهوديالتصورمسيرة

ومعاليهرديةالعقليةتطورمعدومأالمتناسبهالالخلقفيقدراتها

بهم.المحيطةالظروف
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الالهةبينمثلك)منعشرالخامسالاصحاحالخروجفييأقي

منأعظمالربأنعلمتُالآن:عشرالثامنالاصحاحوفي(يارب

(.الآلهةجميع

لدىنفسيأتنازعأهناكأنلدينايتبينالسياقهذاخلالفمن

بهمتحلنعمةكلوبعدتلك،بينأوالآلهةهذهاتخاذبيناليهود

بينمستمرةمقارنةاذأفهناكالأفضلهيالآلهة3هذانيقولون

هذاأفضليةمرضحأجاءالسياقف!نالخاصللألهوتمجيدأ،الآلهة

الألهة.منغيرهعلىالاله

نصوصأيوردونربهملسانفعلىتوراتهمفينكاليهوويؤكد

مصلحتهعلىغيورلأنهالاخرىالألهةإبعادخلالهامنيطالبكثيرة

الآلهة.تلكمنوغيور

فهوشعبهزعماءأوشعبهليلاقيسماثهمنينزلالعبرانيينواله

عرشه،فيوهووصاياهيلهمهمأنعنوقاصرلهميوحيأنقاصر

علىجدأوكثيرأكثيرأتئطبقالإلههذابهايصفونالتيالصفةوهذه

لاخرىواالفينةبينقصورهممنينزلونالذينالشعوبملوك

شعويهم.مطالبالىليستمعوا

ينزلالثالثاليومفيالأنه:وأالاصحاخالخروجسفرففي

سيناء(.جبلعلالشعبجميععيونأمامالرب

.(اللهلملاقاةالمحلةمنالشعبمويى)وخرج

جماعاته.اوموصىفعبمعالربالملكهذاملاقاةوتتكرر

العنصروهذا.والناربالسحبالمشتعلةالجبالفوقيهبطحيث
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حيثالتوراةأجزاءكافةفيحيأيبقىالوثنيةالعقيدةهذهفيالرمزي

كنارصهيونجبلفوق)عوه(حضوريعلنماكاهنأأنلاحقأسنرى

.الكفرةوتمحقأعدائهامنأورشليمتحميمتأججة

ف!نالههمتغييرعنيتوانونلاا.لتوراتيونموصىأتبعكانولما

أنأوالأخرىالآلهةيحطموابأنلهممطالبتهدومأيؤكدالإلههذا

عبادته.وعنعنهيبعدوها

أمامي،أخرىألهةيكنلا:يقول02الاصحاحالخروجففي

فيومافوقمنالسماءفيمماولاصورةمنحوتأتمثالالكلاتصنع

لهنلاتسجد.الارضتحتمنالماءفيوماتحتمنالارض

.كيور(الهإِلهكالربأنالأفيولاتعبدهن

ألهةلكمولاتصنعوافضةآلهةمسلاتصنعوا:يقولثم

ذهب(.

انه.الأخرىالآلهةمنالغيرةهيالربلهذاالاساسيةفالسمة

موصى.باتباعأواسرائيلبب!الخاصالقوميالإلهعلىتركيز

الإلههذاطميعةعلىالمعروفالعالميالمؤرختوينبيآرنولدويغلق

الكائنهذاويطلب،انسانصورةفيالههمتصوروا:بقوله

تختلولا،كاملًاصادقأوولاءعمياءطاعةأتباعهمنالإلهيالانسافي

بينالانسافيالمنحىذاتاليهودالهطبيعةبشأنهذهالنظروجهة

القبائلبينالباحثعليهاويعثر،وحديثأقديمأوجاهلمثقف

فلاسفةبهاالايمانمنيسلمولاالايامسالففيالبربريةالاسرائيلية

تتنزهصورةفيربهماليهودتصورأنقطيحدثولم،المحدثيناليهود
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.)1(المطلقةالروحيةبالحقيقةقرنوهوقتما!تىالانسافيالتجسيدعن

بأنلإيمانهماضافةب!لههمأمنواالمنحىهذافياليهؤأنونرى

نإعليهمفرضالخاصالربهذاولكنِالههمكيرأخرىألهةهناك

منهمويطلب.فضةمنأوذهبمنمصنوعةأخرى؟لهةيفكروالا

وحده.لهمخاصأليكونالغريبةالألهةازاحةباستمرار

رجليهوتحثاسرائيلالهورأوا:24السفرالخروجفيجاءوقد

ولكنهالنقاوةفيالسماءوكذاتالشفافالازرقالعقيقمنصنعةشبه

.وشربوا(فأدلوااثهفرأوااسراثيلب!أشرافالىيدهيمدلم

لهأنطالماطبيعيةصارتالالههذاشكلتصورف!مكانية

.الازرقالعقيقمنصنعةشبهرجليهوتحترجلين

بكليذكرناللألهالتصويرهذاأوالتوراقيالتشيمههذاان

البدويةطبيعتهمولعل.القديمةالشعوبلدىالوثنيةالأفةأشكال

الاحجارمنوكيرهالعقيقعلىيتعرفواكيتؤهلهمتكنلمالخشنة

عدملهميتحولم.والاصنامالاوثانتزيينفيالمستخدمةالكريمة

اختصاصمنهيالتىالتطوراتهذهمثلعلىالتعرفاستقرارهم

منعبرسلسلةدينيأحضاريأتطررأوشهدتبلادهافيمستقرةشعوب

الدينية.الحضاريةالصراعات

يعنىذلكف!ن(رجليه)تحتقولهالتوراقيالنصليلرادومجرد

ا!هملقوبهاضافة،عندهمالإلهلصفاتالمحدودالوثنىالتصورتمامأ

توينبي.أرنولدلآراءتحليليةدراسة.العالميةاليهوديةمشكلة.شبلفؤاد)1(

4120791عددالثقافيةالمكتبة
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التوراةأسفارمعظمفيتتكررالبصربةالرؤيةوهذه.اثهرأوا

.أخرىصفحاتفيوتصوراتهابلفظهاواضحةوسنجدها

الربمجدمنظروكان:24الاصحاحالسفرنفسفييردثم

.اسرائيل(بنىعيونأمامالجبلرأسعلى!كلةكنار

يسيركانالربانالتوراةفيهقالتسابقبنصيذكرناماوهذا

اسرائيلبنىأنعلتصرالتوراةان.الليلفيالنارمنكعمودأمامهم

نفوسهمفييظلهاجسقذلكوكأن.مناسبةكلفيويرونهاثهرأوا

بقيةمايرىمثلويرونهلهميظهربهمالخاصربهمأنليؤكدوا

ألهتهم.الشعوب

الربوكلم:التوراةتقولالسفرنفسمن23الاصحاحوفي

قلبهيحثهمنكلمنتقدمةًلييأخذواأناسرائيلب!تكلمقائلاًموصى

ذهب.منهمتأخذونهاالئالتقدمةهيوهذه.تقدمتىتأخذون

وزيتمعزىوشعروبوصوقرمزوأرجوانواسمانجوفيونحاسوفضة

وحجارةجزعوحجارةوالعطروالبخورالمسحةالدهنوأطيابللمنارة

.(وسطهمفيلأسكنمقدسأليفيصنعونوالصورةللرداءترصيع

منيطلبفالرب،وضوحأأدبراللهتجسيديبدوالنصهذافي

والارجوانوالفضةالذهبمنمصنوعأمسكنألهيصنعواأناليهود

الصدرةلاسيمامرصعأرداءيصنعراأنيطلبثم،شابهوماوالقرمز

.صدرهلتغطيالانسانيلبسهاال!

الكنعانمنمناليهواقتبسهاوردتالتىالاشياءهذةأنغير

الاساطيرعنأوغاريتنصوصفيوردفكماوواضحأكاملأاقتباسأ
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والذهب،الفضةمنبيتلهيُصنعأنيطلببعلأنالحنعانية

كيالبخورأيضأويطلبالحمراءوالاصباغبالارجوانأشياؤهوتصبغ

فيهماجسدهيمسحكيوالدهنالزيتيطلبثم،لهتقديسأيُحرق

كانواأضهمالكنعانيينلدىوردوقدوتطهيرآ..تبركأوذلك

لدىمعروفةكنعانيةعادةوهيللمسحالزيتقرنيستخدمون

طقوسهم.

.الدهانبواسطةالشقاءمنالناسيحفظأناايلل(للالهويمكن

ال!الالواناستعمالوفيالتوراةنصوصفيالتعبيرهذانجدأنويمكننا

مرتبطةالسحريةالفضائلبعضتكونأنفيمكنالاقدمونبهااشتهر

الإلهةمهماتمنوكان.الارجوان)1(لونمثلالثابتةالالوانببعض

فيويأقي.معروفةكنعانيةآلهةوهي(بالزيتالمسحعناة

هرونعلىالشعباجتمع:الخروجسفرنفسمن32الاصحاح

أمامنا(.نسيرآلهةلنااصنعقملهوقالوا

وثئنفسيعقائديمنحىعنالتوراةتفصحالاطارهذافي

اليهرد.لدى

فلذلكالربغاببغيابهأنهرأواعنهممويىغابفعندما

الاعتقاداتمخففاتوتبدو.وترشدهمأمامهمتسيرآلهةالىاحتاجوا

صحراءفيالسطحعلىظهرتقدالمصرلينعنورثوهاالتىالسابقة

منشورات.عرنوقمفيدترجمةالكنعانيةمننصوصاللاليء.ميدكوديل)1(

0891أولىطبعةفكرمجلة
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لهيقدمواكيالثورأوالبقرةصنممنأفضليجدوالملأنهمسيناء

وطاعتهم.عبادتهم

وصنعأيدعم(من)الذهب-هرون-فأخذ:التوراةوتقول

ألهتكهذهفقالوامسبوكاًعجلاًوصنعهبالازميلوصوره.ثورألهم

أمامهمذبحأبنى،هاروننظرفلمامصرمنأصعدتكال!اسرائيليا

.الربعيدغدأ:وقالهارونونادى

لهوذبحوالهوسجدوامسبوكأعجلألهمصنعوا:أيضأيرثم

مصر.أرضمنأصعدتكالتىاسرائيلياالهتكهذهوقالوا

وطحنهبالناروأحرقهصنعواالذيالعجلموسدأخذثم:ويرد

.اسراثيل(بنىوسقىالماءوجهعلىوذراهناعمأصارحتى

والعجلالبقرةعبادةالتوراتيوناستقىكيفلنرىنتوقفوهنا

الإلهأنالكنعانيةالميئولوجيافيوردوقدالاسطوريةالمصادرأيومن

العطاءتمثلالبقرةكانتفقدالمصريينوعندبالثورلهرُمز)ايل(

الكبرىالأمرمزوهيالكبيرةبالبقرةالسماءصورواوقد.والخصب

الشكلالحالاتمعظمفيالمعبوداتأخذتفقدآخرؤبشكل

الإلهمعالحالهوكماكاملحيوانصورةفيالالهوقدم.الحيوافي

في)ابيس(العجلعبادةواتسعتامتدتوقد.ابيس)العجل(

تقديسوكان.الاولىالاسرةمنذمبكروقتفيقدسوالذيممفيس

̀(2)حدالىشعبيأتطورأيصور)ابيس( L.

طبعة.بيروتالقاهرة.العر!الوطندار.الدياناتقصة.مظهرسليمان)2(

لم2ص8491(ولى
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علىتعتمدقلناكاكبيرةبقرةالسماءفيالمصريونرأىوقد

شس!يحملقاربيبحروفيهاالسماءدعائمتمثلال!الاربعقوائمها

برأس)حاتمور(هنأخرياتالهاتللسماءكانتوقد،الصباح

.)،(البقرة

أيامأكثرهدؤنأنهأوبابلفيتمالتوراةتدوينأننجدوعندما

المجنحالثورأنالمعروتفمن.البابليينبديانةاليهودتأثرفقدالسبي

لهيرمزكان،القمر)سين(الالهأنكمابابلأهلعندالآلهةلأحدرمز

الحادين.القرنينذيالقويبالثوربدرأيكونعندما

الدياناتأكثرلدىتقديسمنوالثورللبقرةماعلينايخفىولا

بعبادةاليهودتأثرغيرأن.توحيديةوليستوثنيةعقائدوجميعهاالهندية

كونهموالمصريننوالبابلينالكنعانيبنمناستمدوهاوالبقرةالعجل

الوثنية.العقائدعنهاواقتبسواالشعوبهذهأراضيفيعاشوا

صنعواالذيالعجلموصىأخذثم:التوراةقولالنظرويلفت

.الماءوجهعلوفراهرمادأصارحتىوطحنهبالناروأحرقه

الإلهحاربتعندماعناةأنالكنعانيةالاسطورةفيوردفقد

وجهعلىبمذراتهاوفرتهبمطحنتهاوطحممهنصفينشطرته)موت(

يقول:أوغاريتنصوصمننصفيحرفيأذلكوردوقد،الارض

فيالبعزةرأيتبسببك،العاررأيتبعليابسببك:موتالاله

بالرحى(الطحنرأيثبسببكبالنارالاحنراقرأيتبسببكالسيف

طبعة.بيروتالقاهرة.العربالوطندار.الدياناتقصة.مظهرصليمان)؟(

.23-0وصأولى
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لفظأ،ولغةًمعنىجاءالكنعانيةالاسطورةمنالأخذأنويبدو

الربشعبهماليهودأنعلىتصرالتوارةأنوباعتبار،ومضمونأ

الشعب.هذاتجاهصيئءضيءأيفعلعلىيندمنفسهالربف!ن

انهقالالذكطالشرعلىالربفندم:14الاصحاحفييأقي

.(بشعبهيفعله

نأالتوراةأوردثفقدوتجسيدهالإلههذابشريةعلىوتأكيدأ

كتبهااثهصنعةمنهيلموصىيلقنهاأنربهمأرادال!التوراةلوحي

اثهكتابةوالكتابةاثهصنعةها)واللوحانالتوراةفتقول.بيده

اللهصنعةمنبأنهااللوحينكتابةفتحديد(اللوحينعلىمنقوشة

لهوتجسيدأالإلههذاعلىالبشريةصفةلصفاءيعنىكتابئهوالكتابة

.هولحدؤ

الربتج!دالذيالسحابعمودالىأخرىمرةالتوراةوتعود

وكان:33الاصحاحالخروجففي.هناأخرمجرىيأخذولكنهبه

الخيمة،بابعندويقفينزلالخيمةموصىدخلاذاالسحابعمود

عندواقفأالسحادعمودالشعبجميعفيرىموصىمعالربويتكلم

الخيمة.باب

الخيمةبابعندويقفسحابكعمودينزلالربأنفنرى

نأذلكمنوالادهىوصاحبهالرجليتكلمكماوالربموصىويتكلم

موصىويكلم.السحابمنالعمودهذافيالربيرونموصىأتإع

أخر.رجلاًالرجليكلمكمالوجهوجهأربه

هناكعندهفوقفالسحابفيالربفنزل:4؟الاصحاحوفي
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علىأخرتاكيدوهذا.قذامه(الربفاجتاز،الربباسمونادى

بشريةبخبمالاخيروتبعهموصىأمامسارالذيالربتجسيد

مجسدة

وملأالاجتماعخيمةالسمحابةغطتثم:04الاصحاحوفي

لأنالاجتماعخيمةيدخلأنمومىيقدرفلمالمسكنالرببهاء

السحابةارتفاعوعند.المسكنملأالربوبهاءعليهاحلتالسحابة

ترتفعلموان.رحلاتهمجميعفييرتحلوناصائيلبنوكانالمسكنعن

علىكانتالربسحابةلأنارتفاعهايومالىلايرتحلونالسحابة

جميعفياصاليلبيثكلعيونأمامليلاًنازفيهاوكانتنهارأالمسكن

.رحلاتهه(
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)4(

التثنيةسفرقالوثنية

ال!نيه:سفرفيالوثنية.

متىحتىلموصىالربوقال:14الاصحاحالتثنيةسفروفي

الشعب.هذايهين!

الهأنهطالماالتوراةفيعاديةمسألةالربهذاعلىفالتجديف

التىبالصفاتووصفوهخلالهممنصنعوهأنهموطالما.بهمخاص

لهم.تحلو

صفةاليهوديالوثنىالإلهيأخذالتوراقيالتاريخيالمساروفي

عمليةلتنفيذالتطلعيبدأعندمالاسيماالقتالالىالداعيالمحاربالاله

سفروسطمعذلكويتجلىالمجاورةالمناطقوبعضلفلسطينالغزو

.أخرىمسألةيشوعسفرفييصبحلكنه،العددسفرثمومنالبنية

الشعوبأراضياحتلالالىالربهذايدعوالبدايةففي

دعوةوتعتبر..والقسوةوالعنصريةوالظلمالقهربأساليبالاخرى

التوارتحون.لهؤلاءسياسيأقتاليأدستورأالاحتلاللهذاالرب
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لكيمدينةمنتقتربحين:02الاصحاحالتثنيةسفرفيفيأقي

فكللكوفتحتالصلحإلىأجابتكفإنالصلحإلىاستدعهاتحاربها

تسالمكلموإن،للتسخيرويُستعبدلكلكيكونفيهاالموجودالشعب

يدكإلىإلهكالربدفعهالإذافحاصرهاحربأمعكعملتبل

السيف.بحدذكورهاجميعفاضرب

العدوانبمشاعرالمليئةيفريعتهأتباعهعلىهنايمليالتوراقيالإله

وضعهاالتىالصورةفهذه..والعدوانالقتلإلىالتعطشونزعة

ومزجواأهدافهممنخطوطهاشكلواالتىالصورةهيلإلههماليهود

فيحملوهاالتىالروحمنباطاروحددوها،أطماعهممنألوانها

للحربداعيأقاسيمايكونأن'i4الهذاأرادواوقد..صدورهم

والقسوةوالحقدالقتالفيدروسأالخاصشعبهعلىيمليمدمرأ

فيأقياليهايصلونال!الامكنةكلفيمسيرضهمربهمويتابعوالوحشية

الرجالهؤلاءهممنوقالبلعامإلىاللافأق؟22اصحاحالعددفي

.عندكالذين

جنودهيرعىمكانإلىمكانمنيتنقللهالاهذانرىإننا

العبرانيينهؤلاءانالمرءويرىللقتالالمنطلقاوالمقاتلشعبهوخاصة

.توجْهواوحيثماذهبوااينامعهمالوثنىالالههذايحملونالذينهم

الالهكانحيثكلهاالقديمةالشعوبلدىمتبعةكانتالعادةوهذه

تتجسدالإلههذارموزانوباعتبارأعدائهمعلىلينصرهممعهميُحمل

،كانشكلوبأيمعهمحملهالسهلمنفكانوالاصنامjثانبالا

معحربهمفي)داجون(لإلههمالفلسطينمنحملُذلكعلىومثال

.والقضاةالملوكأيامالعبرانيين
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ويعارضفئةحربعلىفيوافقالحربشؤونفيالربويتدخل

وأحيانأفبئبأسلوبيأقيتدخلهأنحتىأخرىفثةحربفي

مضحك.

لأنهالربغضبفحمي:التوراةقوليأقيالعددففي

أتانهعلىراكبوهوليقاومهالطريقفيالربملاكووقف،منطلق

الطريق.فيواقفالربملاكالاتانفأبصرتمعهوغلاماه

بملاكٍلهفيبعثمباشرةالرجلصدعنالربعجزهنانرى

حمارهقبلمنالائرىلاالملاكهذالكنمأربهتنفيذدونحائلاًيقف

فيحاجزأيقفالربملاكالرجليرىوأخيرأوالثانيةالأولىالمرةفي

الخرافيةبالحكاياتيذكرناوهذامأربةتنفيذمنليمنعه،طريقه

نأدونالسيرعنفيصدهاللحيواناتيتمثلوكيفالجنعنالمتحدثة

دونالرجللمنعشيءكلعلىقادرأالربهذاكانولو.راكبهايراه

الحمارطريقفيمرةمنأكزيتوقفالتوراةتزعمكماملاكالىاللجوء

طريقه.فيالسيرعنليصده

التىالتقدماتبشأنشعبهيكلمأنموصىمنالربويطلب

موصىالربوكلم28-الاصحاحالعددسفرفيفيحددهالهتقدم

صوريرائحةوقاثديمعطعاميقربافيلهموقلاصائيلبنىأوعي

الوثنيونيتصورهاوثنيةألهةوككل،وقتهفيليتقربوهأنتحرصون

عنويرضىمسرورأويكونيفرحلكيتقدماتهالتورايالربيحدد

به.الخاصشعبه

ف!نهممحددمعتقدأوديانةعلاليهوداستقرارعدمولكون
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بشرطولكنونساءهمبناتهموأحبواالموأبمنمعاختلطواأنلبثواما

العددسفرفيجاءوقد،الموأب!نوديانةالوثنيةديانتهماتباع

:25الاصحاح

موأببناتمعيزنونالشعبوابتدأشطيمفياصاثيل)وأقام

لآلهتهنوسجدواالشعبفأكلألهتهنذبائحإِلىالشعبفدعَوْنَ

فغور.ببعلاصاثيلوتعلق

فحتىاذأ.فغورجبلفييعبدكانلإلهموأياسمفغوروبعل

ربهم،يرفضوناليهوراحالقديمةبالشعوبالاختلاطلحظاتأولفي

فورأالخاصربهمتركواوالفواحشالزقأجلومنشهرا!همفوراء

الموأبمن.ألهةواتبعوا

يطلبالربطةاف!نلهورفضهمربهمعلىاليهودخروجورغم

لهموأماكنمددبتعيينمنهمويطلب.الاردنضهرالىالدخولمنهم

طريققاطعولكلالعدالةمنهاربقاتللكلحصينأحصنأتكون

جنسه.كانمهما

كلمقاثلأموصىالربوكلم:العددسفر؟3الاصحاحوفي

فتعئنونكنعانأرضالىالاردنعابرونانكملهموقلاصاثيلب!

نفسأ.قتلالذيالقاتلاليهاليهربلكمملجأمدنلأنفسكم

انه.لهولاثهممقابلوأراضبمدنٍاليهوديعدالربفهذا

فيلاسرانيلولاحقهولايملكهاأراضييملكهمأنيعدهم

عليها.الاستحواذ
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فيعدهمأتباعهيلاحقيظل)عوه(الوث!الربهذاأنويبدو

شعبهأنشعرفكلما،ومرةمرةلهعود!هممقابلالوعودتلوالوعود

ويزكوالهليعودواجديدةوأمنياتجديدبوعدٍلهمخرجعنهارتذ

.الأخرىالأفةعبادة
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الغزووقيادةالسيالصيالتوراتيالإله

الغزو:وقيالةالسياصيالتوراقيالاله"

ربالاصلفيكانولعله:اليهوديالإلهعنتوينبييقول

الاصليموطنهأمرمنيكنومهما،مِديَنأوالكنعانيةالقبائلاحدى

لها)1(سياسياًالهاً)سرائيلاتخذتهأنمنذالتاريخيسجلهيبدأ

شتيم.فيويوضمع)يهوى(بينتمقدالعهدأنالتوراةوتذكر

فلسطين.دخولللعبرانيينأتيحالعهدذلكوبفضل

القائدمفهومبينالوثيقالارتباطندركأنهنانستطيعاننا

المسلحة.الدمويةالعسكريالغزوعملياتوبينالسياسيالالهي

النهارفيشعبهقادالتوراةصورتهكمااليهودربأنصحيح

يوشمعسفربدايةمنذلكنهيريدونحسبمالهميتج!دوكانوالليل

يخططثم،للمعاركيخطط.مقاتلًاعسكرياًطابعاً،آخرطابعاًيأخذ

الشعوبابادةJIيدعوودوما.المحاربونيتجهالقرىأوالمدنلأي

.ذكرهسبق25ص.العالميةاليهوديةمشكلة.شبلفؤاد)1(
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عليهمويغضبيذمهمالقتالفيجنودهقصرماواذا.جماعيةابادة

الخ.

سفرفيالاولالاصحاحمنذعسكريأاليهوديالربتوجهيبدأ

مقبللأنهويتشدديتشجعأنمنهويطلبيشوعَيكلمفهو،يشوع

اليهوديالربويحدد،العبرانيينولغزاةلهملكاتكونبلادفتحعلى

من،أعطيتهلكمأقدامكمبطونتدوسهموضعكلبقولهالارض

،الفراتنهرالكبيرالنهرالىهذاولبنانالبرية

أمامكممنيطردوسطكمفياللهانالتوراةتقولثم

أنهربهميعدهمال!الاخرىالشعوبويعذد،الخ.الكنعانيين

امامهم.منسيطردهم

يقودوثئالهكأيهواليهوديقودالذيالربهذاأنواضح

بقوته،ولالابأمرهوتصورا!هموتخيلاتهمبأمرهمالمعاركالىشعبه

الئأولاًالبلاديحددالربهذاأن!!اسرائيلبنوتصوروهكذا

لهمويفعلوالانهاروالسهولالبراريفييقودهمثمسيحتلونها

.والبلادالمدنبفتحبمشورتهيأخذونثمأمامهمالمعجزات

أوأنتلناهلفيسألهبرجليشوعيلتقيأريحاالىالطريقوفي

الربانثم.أتيتالآنالربجندرئيسأنابلكلافقاللأعداثنا

عفثممراتسبعالمدينةحولغزاتهمعيدورأنيشوعيوصي

المدينة.الربأعطاكمفقداهتفوايشوعلهمويقولجميعأالمحاربون

جميعيقتلأنيشوعمنيطلببأنههناتتجلىالربأوامرونرى

وراحاب.وحيواناتوشيوخوأطفالونساءرجالمنالمدينةفيمن

-2؟-
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لايطالهاوحدهاهييشوعبعثهماالذينالجاسوصتفي،حمتالتىالزانية

فيجاءوقدأريحاأهلضدالغزاةأجلمنعملتلأنهاالقتل

منالمدينةمافيكل)وحرموا:يشوعسفرمنالسادسالاصحاح

السيف.بحدوالحميروالغنمالبقرحتىوشيخطفلمنوامرأةرجل

.الربكلامكانوهكذا.مابهاكلمعبالنارالمدينةوأحرقوا

الذيالربمنبأمركانتالمجزرةعمليةتنفيذأنهنافنلاحظ

انتهازية،وبكلوهجيةوحشيةبكلالربهذاويظهر.الغزاةيقو

نأرغمغزاتهأجلمنعملتلأنهابالعيثرالزانيةلراحابيسمحفهو

الوقتوفي،تستحقبماالاالزانيةمجازاةتبيحلاالارضضراثعكل

بحرقثماوالحميروالبقروالنساءوالشيوخالاطفالبقتليأمرنفسه

يصفهأنلايمكنالإلههذالطبيعةبشريتصورأيان.المدينة

الواس.الدمويوالحقدوالهمجيةوالقسوةالابالبطثر

هجومحالةفيتكونعندماأنهاالبداثيةالشعوبطبيعةومن

العكسعلى.باطشةمهاجمةقويةطبيعةألهتهاعلتضفيف!نهاوقوة

الشعوبألهةتعبداماف!نهاوانحلالضعفحالةفيكانتممالو

والاذلالوالمحبةالسلامصفةهامعبوعلىتضفيأنهاأو،الاقوى

الخ.

الىالرببأمرالغزاةيتحولأريحاحرقمنالانتهاءوبعد

رأسهويعفروجههعلىيشوعفيسقط،يندحرونلكنهم)عاي(

تعبيرأالاردنالشعبهذاعئرتلماذا:بقولهربهويعاتببالنراب

ليبيدونا.الأمورينيدالىتدفعنالكي
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؟حم!يخت ابيم+ ب!ث!ا! ابيثبم -تجي ث" ء+ا ب! !تبم ؟حم!يت -ما

لمي+ء بمكاحممى حض كهب ي! ليكا يلاإممىا لى+ا بهي بمفيع+ ل

ا-بم ، لي ك!كا ج!ممنت ح جتبم ؟ممبم لزكبمكا !ضإممىا لىيرا )^ ا

لضبم،( )جهىبي لممبر بنء - " ليما بم + يتبم!م لمهيم " )

7ممبن مكض ؟اجمى ميا بمعبمبم ث! ث!ئن -بما ابي ثلاص!

.ءثت

5 ممي 5 ثحرع!ر ملإ، ممياح!ا ءجمبم + خمل! ، !بم ا لى+حم! ث!!ى"احم!

بهضاء ثيملأ كيآ ، كهبم ممبمء" قي ممغا 3 بهبما +اكي

!ي كر مميا 3 بر3 . ييماءيما ثعبمبما 3!ما كيلا بم* ابع

. فيابر لٍآ!لا أ ميم يهى3

ث!ر+ 7ممبم !ممى)3 . ي ا !ت *حغ كبمع ثحر+ مأ !ثء ثلا اكما

جت بما ، اجمبم جمى حخس!ا ثت ش اكبم ليمميم !شى "بهنما

بم ثايما بم قي+ بمثرس في يهيم بًهي ثاضإممما حمييما لا بم*ء(

. بمكهبم -بما مممر

حم!+لأ 3+ ا بمبهيممبم رأ +تلاا ثىا بهر بمكلابم( )-م ا بهيا افى(

+بيمبهخ بما ح!غ يهيم +-ح! ايلإا? بر +!لا !ت!ر حنض

بما( حي !سغ ج!تى 7ممبيخ !ب كبمس! -كلاا -يم ا ث!6!

. حبهم ثهلا !هتببما بمكد بما ثنهلآ

؟بما 5 صبم ثتن -بما بهم فىكت!بم *+بم م!ا بهي يهتن ممبخا ممميبىا

بهر ييم بم) . شء6 ثبم + يز !ض بما 7نمبم -بما كي 6ء )قي+(

+ضا + ؟صا !ح+أ لمبي ثنتن يعممبى ثي -بما يه!بم
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بالسيف(إسرائيلبنوقتلهمالذينمنأكزهمالبرد

لربهالتوراةكاتبثخيلخلالمنالاسطوريالحسويتضح

جيوشأكثرتقتلعظيمةوحجارةبردٍمنحجارةيسقطوهو

المسيرعنتتوقفالشمسأن.الاصحاحنفسفينرىثم.أعدائهم

وبقوةأعدائهمعلىاليهوديقضيأنأجلمنواحديوممدةوالقمرهي

الشعبانتقمحتىالقمرووقفالشمسدامت:الخارقةالربهذا

يومنحوللغروبتعجلولمالسماءكبدفيالشمسفوقفتأعدائهمن

.اسرائيل(عنحاربالربلأناليومذلكمثليكنولم.كامل

التوراةكتابطبيعةمنالاسطوريالعنصرإدخالأنالقولعنوغني

منبكثيروزينوهوالبابليبنالكنعانبينتراثونقلواتأثرواالذين

الوثنيربهيجئرأنيوشعاستطاعحقدوبكل،وخيالاضهمتصوراضهم

التيالشعوبمعتعاملهأساليبفيالحقدهذايصببهف!ذالمشيثته

لماوكان:العاشرالاصحاحيشوعسفرفيالتوراةتقول،أرضهاغزا

لقوادوقالاسرائيلرجالكلدعايشوعألىالملوكأولثكأخرجوا

أعناقهمعلىأرجلكموضعواتقدموامعهسارواالذينالحربرجال

يشوعلهمفقالأعناقهمعلىأرجلهمووضعوافتقدمواالملوكهؤلاء

بجميعالربيفعلهكذالأنهوتشجعواتشددوا،ترتعبواولاتخافوالا

خشبخمسعلىوعلقهموقتلهمذلكبعديشوعوضربهم.أعدائكم

المساء.إلىالخشبعلىمعلقينوبقوا

جميحععلىويقضوا)مقيده(بلدةيضربواأنربهمأمرأخرىومرة

منفذايشوعويستمر(البنةقريةفيأيضاًذلكوفعلونساثهاأطفالها
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مجزرةثلاثينمنأكزإقامةلهتمأنالىقريةالىقريةمنربهأوامر

لمالتيناتالحيوعراوشيوخونساءأطفالضحيتهايروحربهباسم

JSJمجزرةكلوفي.،جميعهاقتلهاإلىدعابلعليهاالربيشفق

إلهالربأمر)كماالتوراةفيالمشهورةبقولتهيشوعينطقمذبحة

لهقالكمابهميشوعففعلاسراثيل!عنحاربالربولأن(اسرائيل

.الرب

وعندما.نسمةًيبقواولمأبادوهمالربأمركماالتوراةوتقول

له)فقال.يحئلهالمأخرىأراضبشأنالربيخاطبهيشوعيشيخ

جداكثيرةأرضبقيتوقدالايامفيتقدمتشختقدأنتالرب

(للامتلاك

اليهوديقودالذيالحربماالإلهطموحاتالطموحاتوهذه

منوالمزيدالمزيدالتهاميريدجشعَهوبلباحتلالٍولايكتفي

.الارض

ويحرمبعضهمفيعطيوالاراضيالغنائمتقسيمفيويتدخل

الكنهواهبهيميلماوحسبيشوعمزاجحسبكلهوذلكبعضهم

كمانصيبههياصاثيلإلهالربوقاثدنصيباًيعطلملاويلسبط

أمرتك(كماملكاًلإسرائيلبالقرعةاقسمها)إنماكفمه(

إلىيدعوحربإِلهيشوعسفرفييأقيكمااليهودربإن

،وحدهلهمللثاليهودفتحهاالتىالارضإنويقولوالفتحالاستعمار

ألواناالوحشيةضروبمنشعبهانتصارسبيلفييرتكببذلكوهو

الرهيب.الظلمحذإلىوالقسوةالعنفبالغة

-56-

http://www.al-maktabeh.com



يبنىأنالعبارةبصريحيطلبفإنهالربهذاقسوةلكلوإضافة

دعوتهسابقاًمعنامزوقد.والسفاحونالقتلةإليهايلجأمدناًشعبه

بنىكلّمقائلًايشوعالربوكلم:فيقولأخرىمرةتعودهيوهاتلك

موصىيدعلىكلمتكمكماالملجأمدنلأنفسكماجعلواقاثلًااسرائيل

وليمنملجألكمفتكوننفسضاربالقاتلإليهايربلكي

.الدم

ونفوسهموأموالهماليهودغيردمانالتوراةبمقولةيذكرناوهذا

مقولةصنعواالمنطقهذاوعلى.عليهاالربلايحاسبلليهودحلْ

البشرمنقيمةأقل)الغوييم(اليهودعداوماالمختارادلهشعباليهود

قتلهم.علىالربولايحاسب

نأدونالشعوبأراضييستغلواأنلهماليهودربويحلل

الربلأنحسابدونخيراتهايستغلونفيهايرعون،أحديردعهم

لهم:قالهكذا

يدعلىالربأمرقد:يشوعسفرمن21الاصحاحففي

اسرائيلبنوفأعطىلبهائمنامسارحهامعللسكنمدناتعطىأنموسى

مسارحها.معالمدنهذهالربقولحسبنصيبهممناللاوين

لهإقطاعوكأنهاإياهاوبنحهم.بالعددالمدنالربويقسم

به.خاصينلغزاةويعطيهافيهاأصيلةشعوبمنيغتصبها

الباقينقهاتولبنيمدينةعشرةثلاثبالقرعةهرونلبنيفكان

حسبحراريولبنيمدينةعشرةثلاثشونجرولبنيمدنعشر

مدينة.عشرةاثنداعشاثرهم
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علىووميةواقعيةمدنتوزيعيوشعيدعلىالربيستمروهكذا

مدنلها)خصصتجماعةلكلوكان.وعشائرهمالبهودجماعةكل

علىويجب.العدالةوجهمنوالفازللقاتلملجأخاصةمدينة(عديدة

عنه.والدفاعحمايتهاليهود

نأأقسمالتىالارضجميعصنعوهالذيالتوراقيالربوأعطى

حسبحواليهمالربفأراحهمبهاوسكنوافامتلكوهالآبائهميعطيها

أعداثهمجميعمنرجلقدامهميقفولملأباثهمأقسمماكل

بأيدعم.

وخانوهاليهودربتعاليمعنانحازواأنرأوبينبنويلبثولم

بينكبيرنزاعالىأدىاموهذابهمخاصاًمذبحاًلأنفسهمبنواعندما

النزاعهذايحدثأنوطبيعي.منهماكثيربحياةأودىأنفسهماليهود

احتلوهاال!والقرىالمدنفيمكاسبعلىحصلواالذينا!ثريةلأن

غيرهممثليكسبوالمالذينبينمااياهاوهبهمالذيلربهماخلصوا

القبائلمنوالمتسلطينيشوعلأوامرالانقيادورفضواالربعلىتمرثرا

.الاخرىاليهودية

رأوبينبنورفضفعندماقومهعلىالجغرافيةالربحدودوتتحدد

قاثلينبنينابنوكميكلمغدا:قالواوربهماسراثيللأوامرالانصيع

لكمليس.وبينكمبينناتخماًالربجعلقداسراثيلالهوللربمالكم

يلحقهالمغتصبةاليهوديةالجماعاتبينالارضتقسيم.الربفيقسئم

دونجماعةعندتنتهيالربوحدود.والعقاثدالعبال!فيتقسيم

حدوررعنخرجمنعلىسلطةذلكبعدالربلهذاوليس،جماعة

رسمها.اقط
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وتضعنفسهاعلىتنغلقراحتيةاليهوالاقوابمأنيع!وهذا

الدينىالانغلاقمنمكتملةداثرةلربهاوحدودا،لأراضيهاحدوداً

ضيقةبحدودينغلقونواليهودعالميأرباًوليسوثئالربوالعنصري

يختلفونخاصةميزاتلهخاصاًشعبأأنفسهمفييرونلأضهم

ودياناتها.وآلهتهاالشعوبعناصرعنوربهمودينهمبعنصرهم

هوالهكمالربلأنلهمفيقولمحاربيةيوصيدنياهيشوعيوعأنوقبل

وأشغلهمبالوعوقادهمالذيناليهودأنيشوعويدركعنكمالمحارب

فىيانةالىبالعودةالسابقعهدهمالىيعودواأنلابدوالمجازربالحروب

هؤلاءأنالطبيعيومنوكيرهمالكنعانمننبآلهةالتعلقأوالمصريين

فراغاًسيجدونأضهملابدالاكتصابيةالفتوحاتشغلتهمالذين

يتقلبمثلمامتقفبةالبدويةطبيعتهمولأن.يستريحونعندمامعتقدياً

المفروضةالجديدةالحياةطبيعةالىالالتفاتمنلهمبدفلابهمالمكان

عليهم.

هؤلاءالىلاتدخلوا)حتى:يموتأنقبليشوعفيحذرهم

بهاتحلفواولاآلهتهماسمتذكرواولامعكمالباقينأولئكالشعوب

لها.تسجدواولاتعبدوهاولا

السفرهذامنوالعشرينالثالثالاصحاحفيويقول

وتسيرونبهأمركمالذيالهكمالربعهدِتتعذونحينما:)يشوع(

عليكم(الربغضبيحمىلهاوتسجدونأخرىآلهةوتعبدون

يحنونظلواجنودهأنالسفرآخرفيلليهوديشوعخطابويؤكد

للمرةمحذراًفيقوليشوععبدهالذيالربغيرأخرىآلهةعبادةإِلى
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وسطكم(التيالغريبةالآلهةانزعوا)فالأنموتهقبلالاخيرة

ال!الوثنيةالآلهةعنالحديثولاينتهييشوعسفروينتص

الىوخروجهممصرفيوجودهممنذبهاويتعلقوناليهودبهاتعلق

ينتهيالسفرهذاوبانتهاءالعربيةكنعانلأرضاحتلالهمثمومنسيناء

.اليهودلدىالوثنيةالديانةأدوارمنآخردور

أسفارهمفيأكبربشكلتتوضحوثنيةوعقائددياناتوششقبلون

.القضاةسفرمنبدءاًالمقبلة

احتلوهاالئالاراضيفيالمؤقتاليهواستقرارجاءلقد

الزراعيةالبيثةفرضتهاالئالجديدةبالعقائدتعلقهمعنمفصحاً

كانفقدوالاحتلالللدممتعطشونبدوأنهموباعتبار،الاستقرارية

للقتلمتعطشاًعدوانياًالهاًالعدوانيةالمرحلةفيالههميكونأنلزاما

تفرضمعهاالتأقلميريدونالئالحياةطبيعةف!نالآنأمّاوالدم

الكنعانيةالشعوبفإنالغالبوعلالعقائدمنجديداًنمطأعليهم

عقائدهم.وعلىعليهمكبيراًتأثيرأبمعتقداتهاتؤثرسوت

يشوعسفربعدمفاجئاًيكونلناليهودلدىالعقائديوالتحؤل

كلفيتغيْرهمعجيباًيكونلنولذلكعليهاجُبلواالئطبيعتهمفهي

التوراتية،كتاباثهمتثبتهماوهذامتقلبونفهمساعةكلوفيبليوم

ليكونالكريمالقرآنجاءوقد.الإخرىالدياناتتثبتهوماجهةمن

ذلكوسنبحث،وعقائدهمديانتهمتقلبعلىوالاصحالاهمالشاهد

القادمة.الصفحاتفي
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اليهودلدىالمصريعةالعقائديةوالتقلبكالقضاةسفر

اليهود.لدىالسربمةالعقالدبةوالعتلباتالقضاة.سفر

بيئةالىانتقلواف!نهممانوعأبالاستقرارأخذوااليهودأنباعتبار

الجديدةالبيئةوهذه.الكنعانيينبيثةالأصلفيهيكانتزراعية

الجديد،لوضعهمالمناسبالجديدالإلهنحوتصوراكمتغئرأنبدلا

طرأ.الذيالزراعيوضعهم

اليبوسيينيطردوالمبنيامين)وبنو:القضاةسفرفيالتوراةتقول

أهلمنسىْطرد)ولم(بنيامينبقمعاليبوسيونفسكنأورشليمسكان

وقراها)دور(ولاسكانوقراها)تعنك(ولاأهلوقراهاشانبيت

يطردلم)وأفرايموقراها()مجدر!هولاسكان)يبلعام(ولاسكان

)قطرون(سكانيطردلم)زبولون)جازر(فيالساكنينالكنعان!ن

)صيدون(سكانولا)عكا(سكانأشيريطرد)ولم)!هلو.(سكانولا

يطردلم)ونفتاليو)رحوب(و)أفيق(و)حلبة(و)أكزيب(و)يحلب(

وسطفيسكنبل(عناة)بيتولاسكانشمس()ليتسكان

.(الأرضسكانالكنعانين
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البلادسكانبقاءعنبصراحةتتحدثال!النصوصهيهذه

التوراةماذكرتهمعتماماًتتوافقنتائجتعطينابلادهمفيالاصلين

ديانةالى)عوه(ديانةعنالسريعوتحولهماليهودتغئرعقاثدعننفسها

وغيرها.الكنعانيةالآلهة

لشعبهتأنيبهالربيبدأالسفرهذافيالثافيالاصحاحومنذ

الرياحأدراجيذهبصوتهلكنلصوقيتسمعوا)ولمفيقول4الخاص

بنووفعلوالسفرالاصحاحنفسمن11الآيةالتوراةتقولحيث

أخرىآلهةوراءوسارواالبعليمفعبدواالربعينىفيالشراسراثيل

لها(.وسجدواحولهمالذينالشعوبآلهةمن

آلهةمنمتعددةآلهةعلىيطلقاسموهوبعلجمعوالبعليم

وإلهوالأمطارالزلازلإلهنفسه)بعل(الإلهوأمهاالكنعانيالشعب

المحتجب.للألهنموذجاًيعتبرالذي)ايل(ا!بىالإلهوخليفةالحرب

ولهمج!دإلهلأنه)بعل(عبدوابلاإيلل(عبادةمناليهوديقتربلم

كانولما.وغيرهمازبوب()وبعلففور()بعلفهناك.أشكالعدة

حاجةفإنالكنعانيةالاساطيرحسبالأمطارإلههو)بعل(الوثئالإله

ط!معةمعيتناسبزراعيلهوهوإزراعبةحاجةهيالإلهلهذااليهؤ

فلسطين.تسكنالتىالأصليةالشعوبلدىالزراعيةالبيئة

اليهودبهشعرالذيالنسيالاستقرارفإنذلكإِلىإضافة

حملهاأومعهمحملوهاالتىالمصريةللديانةبالحنينيعوونجعلهم

مختلطةالديانةتلكآثارتظهرأنلزاماًوكان،سيناءعبرأجدادهم

يستطعولم.عليهاعيونهماليهوفتحالئالجديدةوالعقائدبالديانات
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كانتأنهارغممويمىبهاجاءهمالتيالديانةاعباءتحملاليهود

الجذورالىيعودواأنلابدفكان.الاحياناكثرفيلصالحهم

التعلقمنكثيراًومتجاوزينالصحراويةموصىعقاثدمتجاوزين

انسبالأغلبعلىهيجديدةوعقاثددياناتالىوطنتقلين)عوه(ب

الاجتماعية.حياضهمتطوروحسباعتقادهمحسبلهم

الرب)وتركوا:الثافيالاصحاحالقضاةسفرفيالتوراةوتقول

وراءزنوابليسمعوالمولقضاتهم:وتقولوعشتاروتالبعليموعبدوا

آباؤهمبهاسارالتىالطريقعنسريعاًحادوالهاوسجدواأخرىآلهة

هكذا.يفعلواولم،الربوصايالسمع

آباثهممر،أكزويفسدونيرجعونكانواالقاضيموتوعند

.لها(ويسجدواليعبدوهاأخرىآلهةوراءبالذهاب

والإلهة)بعل(الإلهلدراسةيدفعناالاصحاحهذايؤكدهما

بعبادتهمااليهودتعلقولماذامنهماكلخصائصنعرفكيعشتاروت

الكنعانية.الميثولوجيافيشأنأالأقلالآلهةوعبادة

بعدالوثنيةالكنعانيةالآلهةأهمالإلههذايعتبر:بعلالإله

وهو)حدد(يدعىآخرشكلعلىاسمهويردالاطلاقعلىإيلالإله

أنهأيضاًويردوالانهاروالامطارالغيوميسوقحيثمعروفزراعيإله

بناتٍلبعلأنويقالتعفون()بعلباسمويردوالبرقالصواعقاله

الحصاد.روحهنثلاث

القدرةعظيمإِله)بعل(أنالاوغاريتيةالنصوصوحسب

مركبتهفيعادةوينتقلالغيومكرسيْهفوقالشؤمالهبأنهيردواحياناً

.الغيومممتطيلقبأعطاهمما
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يأمرالذيوهوالعقابيحب،البشريةأرزاءالإلهلهذاوتلذ

فيلاقيررأنهحتىبيديهالناسمنالنيلفيولايزرربالأعاصير

مصارعتهم.

وصارعبادتهانتشرتثمالبدايةفيرسميّونأتباعلبعليكنلم

الكنعافي.الشعبنطاقخارجمنأتباعالإلهولهذا.معابدلها

وعشتاربعلويدعو.)عشتاروت(عشتارتدعىوزوجته

يدعوانفهماعناةالكنعانيةوالإلهةايلالإلهعكسعلىللاباحية

بعلينشرهاال!الاباحيةوجهفيويقفانالأسرةعلىوللحفاظللمحبة

كئيرفيوانتشرتاليهودلدىعبادتهعمتوقد،عشتاروتوزوجته

كانتأمةكللأنالاذلكوماكثيرةأسماءلهنرىولذلكالبلادمن

يبتدىءأسمائهمنالاسموكانأقوامهامعرفةمعيتناسبباسمتسميه

الاسميبتدىءوأحياناًفيهاالموجودالمدينةأوالبلادباسموينتهيببعل

.الصفاتمنصفةوتلحقهببعل

والاخير(بريث)بعلزبوب()بعلفغور()بعلنرىذلكمن

هناكاليهودالىعبادتهوانتقلتنابلسفيالكنعانيونعبدهالذيهو

حاصور(و)بعلجاد(و)بعلالنخيلأوالتمورالهأيتامار(و)بعل

الشمالالهأي(صفونو)بعلحرمونجبلالهاي(حرمونو)بعل

الجمهورالهأي(هامونو)بعلالانفجاراتالهأيفراصيم(و)بعل

السكن.الهأي(معونو)بعل

وأنصار)ايل(الإلهأنصاربينديئحضاريصراعحصلوقد

وث!وهوالاباحيةالىيدعولأنه)بعل(تبعواممناليهودوكان)بعل(
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الكنعانيةالميئولوجياحسبوهوشفوقمحبعتجبإله))يل(بينمامجسد

بعكسالعائلةومثلقيمعلىللحفاظيدعو.والأرضالسماواتخالق

مجموعتينإلىالكنعانيةالألهةوانقسامللأباحيةالداعيبعلالإله

وجيشوعشتار)بعلتضموالثانية(وعشيرهوعناةاإيللتضمالأولى

المجموعةوكانتنفسهالد-كيالفكرانقسامتحديدمايع!الابالسة(

2-الفكرةالتوحيديةأ-الفكرة:رئيسمونبأمرينتعنىالاولى

.)1(الجنسينبينالإباحيةمثلافقدوعشتاروتبعلأما.العائلية

رفضهمبسبب--إيللالإلهدون)بعل(الإلهاليهودعبدوقد

توردالتوراةوجدناولهذاالبعليةللأباحيةوحبهمالتوحيديةلأخلاق

وراءها.وزنواىأخروآلهةالبعلعبدوااليهودأنحرفياً

الىاليهودالأباءمنالوثنيةوالآلهةالأوثانعبادةوتتعاقب

فيآبائهممنأكزيفسدونكانواالابناءإنالتوراةوتقولأبنائهم

وشدونها.لهايسجدونأخرىآلهةوراءالذهاب

الاختلاطعليهمحرمقدالجنودربألاولربهموكان

المتخلفلأنطبيعيوهذامنهمأقوىكانتالشعوبلكنبالشعوب

المتحضر.يتبعأنلابد

والحثمننالكنعانمنوسطفيإسرائيلبنو)فسكن:التوراةتقول

لأنفسهمبناتهمواتخذواواليبوس!نوالحؤينوالفرزلنiالامورين

(.آلهتهموعبدوالبنيهمبناتهموأعطوانساءً

وأ88كامالجليلدارالترراقيوالاكتصابالكنعانيةالميثرلوجياكتابناانظرأ(

ستم.
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الدينىالاختلاطالىيؤديأنبدلاكانالعرقيالاختلاطوهذا

بدلاالدنياعلىوالمنفتح،القرييتبعأنبدلاوالضعيفوالعقائدي

المنغلقيناصائيللبنىحدثماوهذا،المنغلقفكرهوإلىإليهيجرأن

الصحراء،منالقادمينالمتخلفين

فيوجدواشديدأرفضأالتوحيدلفكرةاليهودرفضوبسبب

فلمونزراتهملرغباتهموتحقيقاًلهممأمناًالأخرىالشعوباتباعهم

ملوكأيالم!لوكعبدوابلالوثنيةالشعوبآلهةعلىعبادتهمتقتصر

8الشعوبتلك

كوشاناصائيلبنوفعبد:القضاةسفرفيالتوراةتقول

عشرةثمافيموآبملكعجلونفعبدوا:وتقولسنينثمافيورشعتايم

سنة.

الرينآرامملكوهوالشرينذوومعناهسامياسموكوشان

العجلٍمثلويع!غجلوناأمسنواتثافيقلناكمااصائيلبنوعبده

عاماعشرثمانيةوعبدوهاليهودأيديمنأريحاأعادموآبملكفهر

والعمونيين.العمالقةمعمتحالفأالملكهذاركان

الشعوبمنكثيرعندمتبعةعادةوالملوكالاشخاصرعبادة

المأربتحقيقفيطمعأأرالبطشمنخوفأاليهودفيهاساروقدالسامية

التوراةذكرتكماالسوارياليهودعبدوقدالوضيعةالدنيئةوالغايات

يراهحتىمرتفعمكانعلىمنصوبدليلأوعلامةوالسارية

يحتمعحتىالمرتفعةالاماكنعلىتنمسبالسواريوكانت،المسافرون

ملوكهمسيماولااسرائيلبنواعتادوقد.البعللعبادةحولهاالناس
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فيالسواريهذهذكرتوقد.الاصناملعبا!والمرتفعاثتلكاقامة

.أوغاردت)2(لوحات

مذبح)اهدم:6اصحاحالقضاةسفرفيالتوراةفيوردوقد

اخرجليوآشالمدينةأهلفقالعندهالئالساريةواقطعلأبيكالبعل

.(عندهالتىالساريةوقطعلبعلةمذبحهدملأنهيموتلكياباك

نأحاولالذيوأبيهيوآشعلىثاروااليهودأنيؤكدوهذا

.والسواريالبعلعبادةعنيبعدهم

أنجدعونموتبعد)وكان8الاصحاحالسفرنفسفيويرد

.لهم(الهاًبريثبعلوجعلواالبعليموراءوزنوارجعوااسرائيلبني

وث!الههو(بريث)بعلالصنمالإلهف!نسابقأأوردناوكما

فيالبعلبهيُعبدكانالذيالاسموهوالعهد()ربيعنيكنعافي

.هناكهيكللهوكانالقضاةزمن)نابلس(

ارتبطتاليهودبهاتمتعالئوالاباحيةالجنسعقدةأنويبدو

آلهةووراءالبعلوراءزنواأنهميردمافكثيراًالوثنيةالديانةبتلك

الرغباتنحواليهوديةالنفسيةجنوحأيضاًمايؤكدوهذاأخرى

اليهودعقائدوتتوسع.والعقائدبالعبادةوربطهاالجنسيةالجسديهَ

مذهلة.وبسرعةآلهةالىآلهةمنفيتقلبونالقضاةزمنالوثنية

اسرائيلبنووعاد:01الاصحاحنفسهالسفرفيالتوراةتقول

آراموآلهةوعشتاروتالبعليموعبدواالربعيئفيالشريعملون

طبعة8191عامبيروتمشعلمكتبة664صالمفدسالكتابقاموص2(

ثانية.
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الفلسطينيين.وآفةعمونبئوالهمؤابوآلهةصيدونوآلهة

وهيبعيدحدالىتتشابهالشعوبهذهآلهةأنالمعلومومن

للدياناتالعجيبالانتشارهوهنايوقفناالذيغيرأنوثنيةآلهةجميعها

وموآبلصيداالجغرافيالواقعالىنظرنافلواليهودأوساطفيتلك

كثيرةشعوبفيهاتتواجدأماكنأنهالوجدناوعمانفلسطينوساحل

كانتالوثنيةالدياناتأنيعئوهذاالجوانبكلمنبفلسطينوتحيط

الغربومنالاردنفيالجنوبالىصيدافيالشمالمناليهودتتقادف

الآراميين.لدىالشرقالىفلسطينفي

ديانةمنوينقلبونالااليهودعلىيوميمفىلاأنهيع!هذاان

المتعددهاليهوديةللعقائدعجيبتخئطوهذاآخرشعبديانةالىشعب

والمصادر.المنابعوالمتعددةالاشكال

آلهةعبدواأنهميع!الفلسطينمنلإلهعبادصهمف!نلذلكاضافة

الذي)داجون(الإلهالألهةتلكرأسعلىوكانالبأسشديدةقاسية

قدفعلًااليهودكاناذانستغربولا،بشريةأضحياتلهئقدمكان

عنهميرضىحتىوضحا؟قرابينأبنائهمبعضالإلهلهذاقدموا

شعبه.

ديانةأصحابأنهماليهوديذعيأنالأمرفيالعجيبان

بينالديانةهذهانتشارفأينكذلكالأمركانولو،توحيدية

علىتدلالأحداثومجرياتكذلكيكونوالمأنهمالحقيقة؟الشعوب

وأخذواظهرانيهابينسكنواالئالشعوبسائرمثلوثنيةديانتهمأن

وديانتهم.عقائدهمعنها
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هذهطالتوقدالبشرمننذراًقدموااليهودف!نقدمناوك!ا

نأ)11(الاصحاحالقضاةسفرفيوردوقدوبناتهمأبناءهمالقرابين

يلاقيهمنأولسيقتلأعداءهغلبهونذراًاننذرالجلعادييف!اح

وهيصادفهمنأولكانتالوحيدةابنتهأنالصدتوتشاءعودتهأثناء

قدبنتييا51وقالثيابهمزقأنهرآهالما)وكانوتغنىالطبلعلىتدق

.(الرجوعولايمكننىالربالىفميفتحتقدلأفيحزناًأحزنتني

نذرهبهاففعلأبيهاالىرجعثأنهاالشهريننهايةعند)وكان

.اسرائيل(فيعادةفصارتنذرالذي

كليقدمونكانواعندماأيضاًالمصرلنبعادةيذكرناماوهذا

،السكانعلىويغضبماؤهيفيضلاحتىللنيلقرباناًجميلةفتاةعام

لدىمنتشرةكانتعادةللآلهةالبشريةالاضحياتتقديمأنغير

القديمة.الشعوبمنوكيرهمالفلسطينيين

وهو)ميخا(أنعشرالثامنالاصحاحالقضاةسفرفيويأقي

ذهبمنوالآخرفضةمنواحدتمثالينصنعقداسرائيلقضاةأحد

الكاهن(معأخذتموهاقدعملثالئآله!)فقالجاءوقدوعبدهما

لأنفسهمووضعواالمنحوتالتمثاللأنفسهمدانٍبنو)وأقامأيضأوجاء

فياللهبيتفيهاكانالتىالأيامكلعملهالذيالمنحوتميخاتمثال

.شلوة(

اليهودقبائلمنقبيلةأوسبطوهمدانبئأنيعئوهذا

بعيدالأولربهمبيتأنطالماوثنيةعبادهخاصةعبادةلأنفسهمصنعوا

منينتقلونعندمااليهودأنأيضاًيعنىوهذا.شلوةقريةفيعنهم
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السابقة.العبادةتنسخجديدةعبادةيخترعونأخرالىمكان

شملتالئالالهيةالتعبدقيالقضاياعلىمقتصرةالعبادةوليست

الاصحاحصموثيلسفرقينراهاكال!وثنبةوتقاليدعاداتأيضاً

الربيعرفوالمبفيعالبنيعاليبنو)وكانالتوراةتقولحيثالثافي

الكاهنغلاميجيءذبيحةرجلذبحكلماالشعبمنالكهنةحقولا

وأالمرحضةفيفيضرببيدهأسنانثلاثةذوومنشالاللحمطبخعند

لنفسهالكاهنيأخذهالمنشلبهيصعدماكلالقدرأوالمقلىأوالمرجل

.شلوة(فيهناكالىالآتيناسرائيلبجميعيفعلونكانواهكذا

استعبدواشلوةفيالرببيتبحمايةمكلفونهمالذينفالكهنة

يأقيللربفرباناًذليحةتقديميريدمنكلفكانربهمباسماليهود

مهمتهمتزييففيالكهنةبدوريذكرناماوهذا،فيأخذهاالكاهن

وأغنامهمأموالهمويسلبوضهمالناسعلىيتسلطونفهم،ربهمباسم

الدياناتأكزلدىمتبعةكانتالعادةوهذه،لربهمتقدمةأنهابحجة

والئالناسعلىالمتسلطةالطبقةدوريلعبونالكهنةأنحيثالوثنية

يظنالذيالوثئالربباسمذلكوكلحقوقهممنكثيراًتسلبهم

الدنيئةالأعمالبتلكبالقياملهمويوحيالكهنةالىيوعزأنهالناس

والظالمة.
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اليوردلدىالع!تابوتيشكلمكا

صموثيلزمنوالفلسطينييناليهودبينالصراعاحتدموحين

اليهودأعداءأنحتىالحربفيفعلهيفعلالجنودربتابوتكان

صموثيلفيوجاءالمعادلةسيقلبالربتابوتتدخلبأناعترفوا

فخافالمحقةالىجاءالربتابوتأن)وعلمواالرابعالاصحاح

لملأنهلناويلوقالواالمحقةالىاللهجاءقدقالوالأضهمالفلسطينيون

هؤلاءيدمنينقذنامنلناويلولاماقبلهأمسمنذهذامثليكن

الضرباتبجميعمصرضربواالذينالآلهةهمهؤلاءالقادرينالآلهة

(.البريةفي

اذاأنهيعترفوناليهودأعداء،الصارخالتناقضهذافلنتصور

جاءتماصحيحاًكانواذا،سينكسرونف!نهميهودآلهةتدخلتما

ورغم،بآلهتهماليهودأعداءيؤمنأنيجبأنهيعنىفهذاالترراةبه

الىمنهمالربتابوتويأخذونيغلبوضهمف!ضهمآلهتهممنالخوفهذا

ماتقولحسبأشهرسبعةمنأكزعندهميمكثحيثبلادهم

.التوراة
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اليهود؟لدىالمهدتابوتيشكل.ماذا

العقائدفيمزدوجمرادفالعهدلتابوتكانأنهالواضحمن

والتيهبالتجوليربطهالعقائدهذهخيوطوأحدالقديمةاليهوديةالوثنية

والخيط،الكنعانيةالعربأرضفيالاستيطانمنالأولىوالمراحل

فيهاليسبصورةثبتوقدالقدسومدينةداودالنبيبعادةيربطهالثافي

قديممنذاعتادتالبدويةالعربيةالقباثلأنالاطلاقعلىشك

يوضعخاصخشبىِصندوقضمنالقبليةآلهتهانقلعلىالازمان

صندوقهاقبيلةلكليكونأنيحتملوبذلك.الجمالظهورعلى

كانتحينالاستيطانمنمبكرةمرحلةٍفي،بهاالخاصالمقدس

يجداليهودلدىالعهدتابوتمهمةفيوالمدقق.بحريةتنتقلالقباثل

نحواليهوالمحاربينمسيرةيقودالكهنةمنالمحمولالتابوتهذاأن

نأالواضحومن.لمحاربتهاالشعوبنحوأواحتلالهاالمرادالاراضي

اسراثيلربتمجيدمنهايرادأسطوريةأبعاداًتأخذالعهدتابوتقصة

.التابوتقداسةوتضخيم

الىاعادتهبعدالربتابوتأناليهودهؤلاءأمرفيوالغريب

التوراةؤتتناساهالناسويتناساهيُهملاليهوديحتلهاالتىشمسبيت

)الوععفيعليهفيُعزعنهمتواصلهَبحثعمليةلينظمداوديأقيحتى

امتحانبعد)القدس(أورشليممدينةالىويعيده.يعاريمقريةفيأي

اليهود.علىورضاهالربلغضبطويل

طلبعندماسليمانالنبيأنهوالصددهذافيالنظريلفتوما

التوراةأقرتوقديجدهالمموصىشريعةعلىليحصلالتابوتهذافتح
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سنةوعشرينخمسمدةشريعةبلاتاثهيناليهودوظل،سرقتأنها

حرفتأكانتاللهويعلممعهالشريعةأنوادعىأحدهمقدمعندما

لدىوطرحهاجديدةشريعةاخترعالرجلأنأمالأصليةالشريعة

وكهنتهم.اليهود

الوثنيةالديانةرموزمنرمزاًيشكلالذيالعهدتابوتان

أساطيرعنكثيراًتبتعدلاال!الاسطوريةمنبهالةأحيطاليهودية

ظلوالليهودكمصلحصموثيلظهوروحتى.القديمةالبدويةالشعوب

المجاورةالشعوبعنأخذوهاالئوالأوثانالأصنامبعبادةمتعلقين

منهمألفبخمسينموتبسبباليهودبكىفعندمااحتلالهملاماكن

الىالعودةمنهموطلبصموثيلجاءالربتابوتالىنظروالأضهم

)انلسانهعلجاءوقدغيرهعباثةمنوالتخلصالخاصربهمعبا!ة

الغريبةالآلهةفانزعواالربالىراجعينقلوبكمبكلكنتم

.(وسطكممنوالعشتاروث

أنبياثهمبوجودحتىتزولولنلمالوثنيةالعباداثأنويبدو

لأخرىآلهةمنيتقلبونأضهمعلىثابتبرهانوهذاومصلحيهم

.الشعوبمععلاقاتهموحسببهمالخاصةالمصالححسب

آلافنصرمهمالىويعوداليهودمعاونةعنيحجمالذيوالرب

فيرعبمخيفبشكلالمرةهذهيتقدمالتوراةفيجاءماحسبالمرات

لمالاصحاحيقول.اليهودأماموينكسرونمنهفيخافونالفلسطينيين

علىاليومذلكفيعظيمبصوتالرب)فأركدصموئيلسفرمن

.(اسرائيلأمامفانكسرواوأزعجهمالفلسطينيين
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الآلهةبينحربأكانتوأعداثهمعودبينالداثرةفالحرباذاً

كلمالآلهتهاالجماعةأخلصتوكلماجماعةلكلأوشعبلكلالقومية

طوالاليهودمعيجريكانوهكذاالاعداءعلىلهمنصراًاخزعوا

حياتهم.

ملكأيكونرجلألهميرشحأنصموئيلمناليهودويطلب

الرب)فقالصموثيلمنالثامنالاصحاحفيويقولربهمفيغارعليهم

يرفضوكلملأخهملكمايقولونكلفيالشعبلصوتاسمعلصموئيل

يتحدثأنالربويطلب(عليهمأملكلاحتىرفضواليلايبلأنت

هذاسيفعلماالىنظرناواذا.الملكهذاصفاتعنلليهودصموئيل

حتىلليهووثهديدتعجيزعنعبارةصمرثيلحديثأننجدالملك

ويجعلهمبنيكم)يأخذيقولماذافلننظرهذاطلبهمعنيقلعوا

عطاراتبناتكمويأخذحصادهويحصدونأمامهفيحرثون،لنفسه

هاأجووزيتونكموكرومكمحقولكمويأخذوخبازاتوطبانجات

وحميركمالحسانوشبانكموجواريكمعبيدكمويأخذ،لعبيدهويعطيها

الذيملككموجهمناليومذلكفيفتصرخون،لشغلهويستعملهم

(.اليومذلكفيالربلكمفلايستجيبلأنفسكماخزتموه

ملكعليهميكونأنالايأبوناليهودف!نذلككلورغم

الشعوبساثرمثلأيضأنحن)فنكونالشعوبساثرمثلمثلهم

يؤكدمابالطبعوهذا.حروبنا(ويحاربأمامناويخرجملكنالناويقفيى

ضدتقودهمأنألهتهمحتىيرفضونمعينةظروففياليهودأن

وحتى،منهجهمغيرعلىهوماالشعوبفيرأوالأنهم،أعدائهم
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لهمملكأيعيقأنصموثيلمنطلبواومماثلوهم،الشعوبتلكيجاروا

.الشعوبساثرعليهماهومثلالحروبفييقودهم

العونعنأوإِلههمعناستغنوااليهوأنالحالهذهفيويبدو

الربقاللماوالا.الشعوبمعحربهمفيربهمفميقدمهكانالذي

(.عليهملاأملكحتىرفضوااياي)بل

فيبقولهربهمرفضوااليهودأنأخرىمرةصموئيلويؤكد

.(مخلصكمهوالذيالهكماليومرفضتمقد)وأنتمالعاشرالاصحاح

ملكأشاؤولاختارالذيهواليهوديالربأنمنالرغموعلى

طبيعيأمروهذا.الاختيارهذاعلىيندمماسرعانف!نهاليهودعلى

يحصلبماالعالماللهصفاتتكونلاالاطارهذافيالربصفاتلأن

المستقبل.في

اختيارهعلىيندموالرب،ربهتعاليمويخونصموثيليخونشاؤول

)وكان!مونيلسفرمنأ5الاصحاحفييأقي.اليهودعلىملكاًله

ملكاًشاؤولجعلتقدأفيعلىندمتقاثلًاصموثيلالىالربكلام

(.كلامييقمولمورائيمنرجعلأنه

كيوالعرافاتالسحرةعنفيبحثالسحرالىشاؤولويلجأ

الوثنيةالعقاثدف!ن،غريباًوليس،صراعهمستقبلعنلهيكشفون

وحسبعرافةامرأةالىشاؤوليلجأ.والشعوذةالسحربعقائدتختلط

نالهويقولشاؤولفيكلمصموثيلروحتستحضرف!نهاالتوراةقول

الملك.منهويأخذعليهداودوسينصرعليهغاضبالرب

خلالمنداوددورفيأقيشاؤولولورصموئيلدوروينتهي
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يبنىوهر-لمالاصحاحالسفرهذافييأقيالثافيصموئيلفيالحديث

وهوباtًلهأكونأناالأبدالىمملكتهكرصيأثبتوأنالاسيبيتاًلي

ابنا(.لييكون

ملكه.لهيثئتأنمقابلبيتاًلهيب!أنداودمنيطلبالرب

وبنؤتهلهالربتبنىخلالمنيكونداودمعالربيبرمهالذيوالعقد

الأوليقدمهماخلالمنوالربداودبينالمقايضةوتظهر.للرب

معبدٌئبنىأنالشعوبعادةجرتوقدللاولالآخريقدمهوماللاخر

له.تشيرأوثانوربماللرباشاراتفيهتوضعبيتأولآلهتهم

لسكنايبيتأليتبنىأنت:داودوبينالرببينالعقدويقول

هذاالىمصرمناسرائيلبئأصعدتيوممنذبيتفيأسكنلملأفما

منبيتاًليتبنوالملماذا،مسكنوفيخيمةفطأسيركنتبلاليوم

.الأرز(

هذامحدوديةمدىعلىيدلالتوراةفيوردالذيالكلاموهذا

التوراتيونلهيريدخاصالهأنهعلىتدلالمحدوديةوهذه،الرب

فييسكنلملأنهللسكنليتأيطلبفالربلآلهتهشعبأكطيريدمثلما

منيُنقلوثنوشيركأييمدثيظلولأنه.مصرمنالخروجمنذبيت

فهوطويلاًزمنأالصحراءعبروينقلخيمةفييُحملمكانالىمكان

الربهذايحددثم.التنفلوعناءالسفرمشقةمنيستريحأنيريد

شجرمنالبيتلايكونلماذافيقولمنهاليتهسيبنىالئالموادنوع

بناءالكنعانيينالفينيقيينعنأخذواقداليهودأنتماماًيعئوهذاالأرز

اللبنافي.الأرزشجرمنالوثنيةالمعابد
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جاوروهمالذينالوثنيينبعقائدكلياًاليهودئأثريرزذلكإن

فيواضحةإشاراتولهذه.الوثنيةوعقائدهمالد.!تراثهمعنهموأخذوا

منالمعبدهذاوئصنعلهمعبدبناءيطلبفبعل،الكنعانيةالميثولوجيا

منالربيطلبمثلماتماماً،أخرىبناثيةبمواديحاطثمالأرزشجر

به.الخاصبيتهيبنيأنداود

الأخاغتصبفقدالسيئةوعقاثدهماليهودلوثنيةوانعكاساً

الابناغتصبثم،أبيهوجهفيالولدروثا،أخاهالاخوقتل،أخته

يقتلأحدهماداودابناوأبشالومأمنونالشعبعيونأمامأبيهزوجات

أبيهبوجهأبشالوميثورثم)تامار(المسماةأختهيغتصبوالأخرالأخر

أبيه.رجاليدعلىيُقتلثمداود

ئعاليمأين؟السفرهذافيالإلهالربأينهنانسألولعلنا

الحقيقيةمويمىشريعةخلالمننعرفهاالتىوالمثلوالقيمالاخلاق

هذاعلىأخلاقهليبسطالربذلكأينأالمزيفةالتوراةوليست

زوجةاغتصابثمالأخوقتلالاختاغتصابيحللالذيالشعب

مستقرةلعقاثداليهوفقدانعلىآخردليلهذاإنبالطبع؟الأب

ثابتة.

بالتدميرويأخذ،ملاكهفيبعثكعادتهالربذلكويغضب

نأالملاكمنويطلبيندمحتىالدمارمدىالربهذايرىإنوما

شعبه.تدميرعنيدهيكص

الملاكوبسط،24الاصحاح2صموثيلسفرفيالتوراةتقول

المهلكللملاكوقالالشرعنالربفندمليهلكهاأورشليمعلىيده
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فتارةربهمبنوايااليهوديلعبهكذا.يدك(رذالآنكفىالشعب

يدهفيكنئغضبهعلىندمأنهيصورونهوتارةمدمرأغاضباًبجعلونه

عنهم.

اليهودربعليهاجرىعادةالمدنبتدميرالإيعازأننرىوحين

وبتأثيراليهودأنيؤكدذلكف!ن.التوراةفيالأولالسفرمنذ)يهوه(

،تعودثمتغيبعادةالتدميرمسألةجعلواالشعوبتراثمنواضح

عقائدهم.فيالشعوبعقائدتأثيرمنتخلصهمعدميؤكدماوهذا

المصريةالميثولوجيافيالبشريةأوالمدنافناءاسطورةنتذكراننا

لمدنهموتدميرللبشرمذبحةباقامةابنتهحاتوررعالإلهيأمرحيث

أيضاً.ذلكيشابهماالكنعانيةالميثولوجيافيأيضأونرى،وقراهم

أتباعهيدعوالذيالربهذابمثلتح!فلالقديمةالأساطيران

علىونادماًعليهممشفقأذلكعنيتوقفثموالشعوبالمدنلتدمير

نااليهودليقولالاذلكومامرارأالتوراةفييتكرروهذا،تدميرهم

ظروفهمحسبومقاصدهنواياهلهيصنعونأيدعمفيلعبةربهم

صفتهعليهتمليهماحسبوليس،مهمومقاصده3نواياوحسب

مخلوقاته.عنمستقلةارادهذاعظيمارباًنهكو

التىوالاهواءللظروتخاضعبتغئرعقائدهبماليهودارتباط)ن

وأالكانفيالاستقرارلمدىأيضاوخاضعمعهاوتقلبواعاشوها

ذاتهافينفختالتىاليهوديةللمزاجيةالنهايةفيوخاضع،عدمه

الإلهذلكعلىيضفواأنمرارأحاولوالقد.البشرعنمختلفةخاصئة

عنعبارةالربهذاأنحيثمنتعثرواولكنهمالخاسالربصفة

ل!له.اليهويةالبشريةالتصوراتمنخليط
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ف!نهوالاستقرارللسكنطلبهالذيالرببيتعنأما

الأولالملوكسفرفيفيأقيسليانالنبيزمنفيالالايستكمل

فييسكنانهالربفالسليمانتكلمحينثذ:الثامنالأصحاح

.الأبد(الىلسكناكمكاناًسكنيليتكلبيتقدوافيالضباب

أنفسنانجدف!نناالسفرهذافيوردوماسليمانعنالحديثوفي

مأخوذفهو(الضبابفي)يسكن:قولهأنالاولىهامتينهسألتينأمام

وش!كنالضبابممتطيانهبعلعنتقولال!الكنعانيةالاسطورةمن

يتعلقمافهوالآخرالجانبوأما.سابقأذلكعلىعلقناوقد.فيه

اليهوعليهمايطلقهوللربسكنأسليمانبناهالذيبالبيت

)الهيكل(.

عظمةلأوجممثلًااليهودتعذهالذي-الهيكلالمعبد-فهذا

وقدصور(مدينةالى)نسبةالصورينالفينيقينصنعمنهوسليمان

هو)أورشليم(فيسليمانقصرأنكما،الكنعانيةالمعابدنمطعلىب!

كلمةمنمأخوذةهيالهيكلتسميةوحتىالفينيق!نصنعمنايضأ

الكنعانية.)هيكال(

وصفهوسليمانهيكلعنالتوراةبهجاءتالذيوالوصف

قدالتوراةكانتوبا.اثريةعلميةولاتوراتيةحقاثقالىيستندلا

كلياًالمتأثرةوتصوراضهماليهودخيالف!نالبابليالسبيزمنكتبت

نراهالذكطالشكلعلىالهيكلهذاصنعتالئهيوكيرهمبالبابل!ن

فيها.

البابليةالأساطيركتابةطريقةعليأقيللهيكلالوصفوهذا
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عليهاووقفواألفوهاال!آلهتهمخوارقوصففيوالكنعانيةوالسومرية

.التوراةكتابةفيومصادرهممستنداتهمهيوكانث

للمخطوطاتالمكتشفنهل()مندالعلامةذلكفيقالوقد

القائلبالرأيمتمسكوأناسنواتعدةمنذ:بريطانيامنوهوالقديمة

فيالوثنيةالدولنمطعلىوثنيةلولةإلاتكنلموسليمانداودمملكةان

الدولكساثركانتلأنهاوالدماربالفوضىانتهتوقد،الادقالشرق

يستجيببشكلالتصرفمنوالمجدبالقوةاهتماماًأكثرالقديمةالوثنية

()1(.المجاورةالدولأوالمواطنينلرفاهية

يكنلم-الهيكل-المعبدهذاف!نكلهذلكمنالرغ!وعلى

ضمبلوحدهاليهودالهد)يهؤ(يكنلمأنهأيفعلياالربلسكن

يقدسهامنولهاصنمهالهاالهةكلجانبهلىاالآلهةمنكبيراًعدداً

ولعبدها.

11الاصحاحالأولالملوكسفرفي:زاعمةالتوراةوتقرل

ولمأخرىآلهةوراءقلبهأملننساءهأنسليمانشيخوخةزمانفيوكان

آلهةعشزوتوراءسليمانفذهب،الربمعكاملًاقلبهيكن

مرتفعةسليمانبنىوحينتذ،العمونيينرجسوملكومالصيدونمن

وهكذاعمونب!رجسولمرلكالجبلعلىالمؤابينرجسلكموش

.لآلهتهن(ويذبحنيوقدناللواقيْكنالغريباتنساثهلجميعفعل

دونالثانيةالطبعة10؟صسوسةاحمد،التاريغفيواليهودالعربعننقلاًأ(

والنثر.للاعلانالعر!تاريخ
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صاحبةوالشعوباليهوبينطويلآدامالذيالصراعفركم

اليهودتصوراتمنسليمانالنبىينجولمألهتهميتمثلونظلواالأرض

نساثهلكزةسليمانأنالتوراةزعمتلقد.الألهةلتلكعبادتهحول

الههدونتعبدهاألهةواحدةلكلجعلفقدلهنوارضاءالمتنوعات

ومتعدثة.كثيرةالألهةوهذه

528ص3برالانسانيةتاريخمعالمفي)ويلغالباحثويعلق

لآلهتهنالضحايابتقديمالكثيراثزوجاتهعنيرفهسليمانوأخذبقوله

.(القومية

ولما33لمص2جزءالحضارةقصةفييورانت()ولويقول

تقلبالدينعنايتهوأخذتبهيستمتعشعملكهاقامةمنسليمانفرغ

.افيكل(بهلىثكأررمماكزحريمهعليزلدأخذكما،الأياممرعلى

وضعهاالتىالآلهةتلكعنالحديثالىأخرىمرةولنعد

الوثنيةالشعوبلعقاثداليهودتمئلمدىلنعرفالهيكلفيسليمان

وتنوعها.

وأشوربابلدول!منكلفيالرثيسيةالآلهةهيفعشتاروت

ولبنانفلسطينسواحلعلالفينيق!نمدنوفيعشتارسموهاالذين

منوالقليلاسمهاأنالاالمناطقهذهكلفيواحدةالهةوهيوسوريا

وأمالأمومةربةوهيسطحيأاختلافاًوأخرمكانبينتختلفطقوسها

ساهاوكذلك.السومريينعند-اينانة-الإلهةنفسهاوهيالربات

بهاخاصةمعروفةوتقاليدأساطيرلعشتاروكان)اسنرقي(اليونانيون

كاهناتهاوكانتالخلاعةمعالممنالكثيرعلىتنطويعبادتهاوكانت
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البعلوهوذكرالهمعلوماًتعبدعشتاروكانترسمياًالدعارةيتولين

الملكأياماليهوعبدهاوقدوالقمرالشسىالىوالبعلهيورمزت

.صيدونفيبطقوسهامتأثرأعبادتهاأدخلالذيسليمان

ذباثحلهيذبحونللعمونمنهإلفهووملكوم)مولك(الإلهأما

عرشعلىويجلسنحاسمنصنمهكانوقدالاطفالسيماولابشرية

والصنمالعرشوكانإكليلعليهعجلرأسلهوكاننحاسمن

بلغتإذاحتىجداًحاميةنارأالتجويففييشعلونوكانوامجوفين

وفيعاجلأفاحترقتالذبيحةعليهاوضعواالحمرةإلىالذراعينحرارة

اليهوسقطوقد،!راخهاسماعلمنعالطبوليدقونكانواذلكأثناء

ئبواديفي)توخة(فيهذهعبادتهومارسواالصنمهذاعبادةفيمراراً

ئبكراهةوملكرممولكأنبعضهموظن.أخرىأماكنوفيهنوم

وفيهنومواديفيكانتتهعباأنالأولعنيُقالاذمختلفانعمون

رجسملكومأنيظهرأنهغير،الزيتونجبلعلىكانتأنهاالثافي

امتدادعلىيستدلتقدمومما،عمونبئرجسمولكهوالموآبمن

كان)مولك(أنويظهر.اليهودبينواستمرارهاالصنمهذاعبادة

الوثنمن.الكنعان!ننرأيحسبجهنمملك

كانتفقدمولكالإلهعنبصفاتهكثيراًيبتعدلاكموشوالإله

الإلهعبادةكبيرحدإلىتشبهعبادتهوطريقةبشريةذباثحلهتقدم

..التوراةقولحسبسليمانالملكهوعبادتهأدخلوالذي.مولك

يأ.تتمهكذاالآلهةهذهعبادةطقوسكانتإذانتساءلولعلنا

سليماننساءكانتفكيفثانياًضحاياالاطفالوبتقديمأولًابالاباحية
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مثلبعبالةنفسهسليمانسمحوخينماالآلهةهذ،عبدتحينماتفعل

الآلهة.هذه

كانتالعباداتهذهطقوسأننرىف!نناالتوراةقولوحسب

للدعارةمعبداًالتوراقيالتصورهذافييصبححيثالهيكلفيتتم

وغيرها،وكموشمولكمذبحعلىالاطفاللقتلومكاناًوالاباحية

التاريخ.فيالوثنيةالدياناتماعرفتهأسوأمنوهذا

)بصوه(الالهمعالعهدنقضسليمانأنالتوراةذكرتوقد

فغضبلهامرتفعاتوبناءالألهةتلكوراءذهباذوصايا.وأمل

عهديتحفظولمعندكذلكأنأجلمنلسليمان)وقالعليهالرب

وهذا.ثمزيقأ(عنكالمملكةأمزقف!فيبهاأوصيتكال!وفراثصى

نرىالحدهذاوالى.31-11الاصحاحالاولالملوكسفرفيجاءما

فكيان،الكبرىغضبتهغضبأئباعهئصوراتوحسباليهودربأن

ومنذ،بحقهواليهودسليماناقرفهلماجزاءويُفتتسئمزقاليهود

فهي،اليهودلدىالوثنيةالعقاثدمنجديدةمرحلةتبدأسليمانموت

منالقادمةللاستباحةعرضةسيجعلهاممامستقروكيركبيربشكلتبرز

المشهور.البابليالسبيأيامالشرق

نذكرأنبدلاالانقسامفزةأيالفترةهذهالىننتقلأنوقبل

تابوتفيأنهازُعمال!مومىتوراةعنيكشفأنأرادسليمانأنهنا

وهذا.صُرقتأنهاالتوراةرأيحسبوقيلعليهايعزلمبهف!ذاالرب

لايعرفها.لأنهبهاسليمانتم!كعدمأيضأمايبرر

كماتشويههتحاولف!نهاسليمانعنتتحدثحينالتوراةان
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القرأنفيالنيسليمانحقيقةالىعدناواذاداودالنبىأباهشوهت

تقولالذيزعمهاويدحضالتوراةيناقضبليعارضوجدناهالكريم

.سليمانكفرعنفيه

هاك!لوأواتبعوا:101الأيةالبقرةسورةفيتعالىقال

كفروا،الشياطينولكنسليمانوماكفرسليمانملكمحلىالشياطين

العظيم.اللهصدق

ف!نناالتوراتيةاليهوديةالديانةفيالوثنيةنتناولحينونحن

تراثاً!ؤنالذيالكتابذلكنفسهاالتوراةفيجاءماخلالمننتناولها

.سيناءصحراءفيالأولبروزهممنذاليهودفيهوقعوثنياًعقائديأ

والآشوريينالبابل!نعقائدمنمانقلوهعلتدوينهمفيمعتمدين

وعالمالجنعنمتصررانهملهمأوحتماوعلى.والكنعانببنوالفرس

المجوس.الفرسفيهااشتهرالتىوالخرافاثالسحر
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(8)

المحتلينانقسامأيامالوثنيةاليهودعقائد

الاولالملوكسفر،المحتلينانقسامأيامالوثنيةاليهودعقاثد.

والثافي:

انقسامأأوعفوLأانقسامآيكنلماليهودانقسامأنلاشك

أيضأ.آفاقهولهجذورهلهدينيأانقسامأكانانمافحسبسياسيأ

أنفسهم،علىوانشقوااليهوداختلفسليمانالنبيموتفبعد

وكانوا-ووزراءهاوسليمانداودأن)نابلس(الشمالفيالمحتلونورأى

انشاءفقرروامنهمأضهمعلىالش!لمنيعاملوالم-الجنوبفييقيمون

بهم.خاصةمملكة

مختلفأدينيأفكرأتبنواالشمالينناليهودأنبرونالمحللينوبعض

فيالاصل!نالسكانأهلتأثيربسببوذلكالجنوبيهودعن

بينهمحدثتالمنقسمينبينالعقاثديالتباينوبسبب..عقائدهم

قوىتدخلالىبالتاليوأدتعامالمئةقرابةاستمرتطاحنةحروب

نأوغيرهمآشوريينمنالساميينبعضروجدولما،الصراعفيأخرى

الىتوجهوافقدمصرفيالفراعنةمعالمتحالفدوريلعبوناليهود
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اليهود.المحتلينمنالكنعافيشعبهاوانقاذلانقاذهافلسطين

عقاثدبرزتالسنينعشراتدامتالتيالانقسامفترةوفي

حافلًاالملوكسفرجاءوقد.مثيللهيسبقلمبشكلالوثنيةاليهود

وئنية.مناليهودعقاثدعليهكانتبماصراحةوبكل

الملك)فاستثار:12الاصحاحالاولالملوكفيجاءفقد

هوأأورشليمالىتصعدواأنعليكمكثيرلهموقالذهبعجليوعمل

فيواحدأووضعمصرأرضمنأصعدوكالذيناسراثيلياافتك

أحدهماأمامالىيذهبونالشعبوكان،دانفيالآخروجعلايلبيت

الشعب.أطرافمنكهنةوصيْرالمرتفعاتبيتوبنىدانالىحتى

عملهما(.الذينللعجلينبذبحهليللبيتفيفعلهكذا

مملكةملكالذييربعامهوالذهب!نالعجلينصنعوالذي

أرادواالشمالفياليهوأنيجدالسريعالتحوْلهذافيوالمدققالشمال

لعبادةالعودةواضحاًأنوبداوديانتهمالجنوديهودعنكلياًالانفصال

فيوجودهممنذاليهودنفوسفيلديانتهقويترشخعلىتدلالعجل

تأثيرالىعاثدالذهبمنالعجلينعباثةأنعنالمرءيغفلولا،سيناء

يحرقوناليهودكانألتىوالمرتفعات.اليهودفيالساثدةللعقاثدقوي

لتلككقرابينوذلكأمواتأوأحياءالبشرلحرقتستخدمكانتعليها

أن14الاصحاحالسفرنفسفيالتوراةأوضحتوقد.الوثنيةالآلهة

ألهةلنفشك)وعملتقلبهوبكلاليهودالهطريقعنخرجقديربعام

.(ظهركوراءطرحتنىوقدلتغيظ!ومسبوكاتأخرى

عبادةعلىالتنافسجعلتفقدالجنوبمملكةأيعوداأما

)وعملالسفرنفسفيذلكفيالتوراةقالتوقدلهاشعارأالاوثان
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أباؤهمماعملجميعمنممنروأغاروهالربعي!فيالشرا!و

علىوسواريأيضأمرتفعاتلأنفسهموبنوابهاأخطأواالتىبخطاياهم

(.الأممأرجاسكلحسبففعلوا،مرتفعتلكل

منبالوثنيةتعلقأأقلتكنلمالجنوبمملكةأييهوداأنويبدو

السابق.بربهمصلةأيةوهناكهنااليهودفقدوقدالشمالمملكة

فيوالمتحضرينالافوياءمنغيرهميقلدونالضعفاءكلأنوالواقع

فيبلغواواليهود.وغيرهالاداريوتعابلهموسياستهمعقائدهم

دياناتهمضعفإِلىأدىماوهذاالضعفمنكبيرأمبلغأالفترةهذه

والاجتماعيالسياصيوالتخبط،ساعةبعدساعةوتقلبهاوعقائدهم

الد!كطالعقائديالواقععلىقويبشكلينعكساليهوديعيشهالذي

عقيدةعلالثباتفيواضحأضعفأبالضرورةيعئالانعكاسوهذا

.محددة

منكلفياليهوملوكأيديعلىالدينيةالتقلباتوتتوال

ذلك.فيالتوراةوتقولوالجنوبالشمال

علىأأبياملكنباطبنيربعامللملكعشرةالثامنةالسنة)في

معكاملاقلبهيكنولمقبلهعملهاالتىأبيهخطاياجميعفيوسارعودا

.الهه(الرب

معكةأنحتى،يهوداعلىأصاملكليربعامالعشرينالسنةوفي

المرتفعاتوأمالساريةتمثالاًعملتلأنهاملكةتكونأنمنخذعهاأمه

عينىفيالشروعملاسرائيلعلىيربعامبننادابوملك،تنزعفلم

خطيثته(.وفيأبيهطريقفيوسارالرب
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اصاثي!جميععلىأخيابنبعشاملكلآساالثالثةالسنةوفي

وأساءالربعي!فيالشرعمري)وعمل(الربعيئفيالشروعمل

قبله.الذينجميعمنأكز

الذينجميعمنأكثرالربعيئفيالشرعمريبنآخابوملك

وعبدوسارامرأةالصيدون!ننملكأثبعلابنةإيلزابلاتخذحتى،قبله

السامرةفيبنا.الذيالبعلبيتفيللبعلمذبحأوأقاملهوسجدالبعل

اصائيلإلهالربلإغاظةالعملفيآخابوزادسواريآخابوعمل

إلمطواجمعارسلوالآنقبلهكانواالذيناصاثيلملوكجميعمنأكز

وأنبياءوالخمسينالمئةأربعالبعلوأنبياءالكرملجبلإلىاصاثيلكل

إيلزاليل.ملألدهعليأكلونالذينالمثةأربعالسواري

في،الألهةتفعلهكذاتقولإيللياإلىرسولأإيلزابلفأرسلت

كونهعمريبنآخابشخصيةعندالتوقفمنبدلإالاطارهذا

اليهود.عقائدفيمهماًتحؤلاًبعقاهلدهيشكل

صيداملكبنتوهيوثنيةامرأةوهيللزابلتزوجأخابان

تعاليمآخابنفذوقد.شعبهولدىلديها!برالإلهالبعلكانالذي

.الاحتلالمناطقمنوكثيرنابلسفيوزوجتههوالبعليةالديانة

بالنسبةيشكلوماذابعلالإلهماهوسابقأأوضحناقدكنا

عبادةوراءسيرهفيعمريبنآخابوجدوقد،الكنعانيةللديانة

الجنوبمملكةضدصيداملكقبلمنلهوعسكريأسياسيأعونأالبعل

المحتلين.اليهودمن

ملكانه:عمريابنعنالمقدسالكتابقاموسويقول
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كانتالتىللزابلمنوتزوج.م.ق8لم؟عامحكمهبدأوقداصاثيل

قليلالارادةضعيفأخابزوجهاوكان،بعلالإلهتعبدوثنيةامرأة

تقولالحقيقةأنغير.بعلعبادهفيوراءهاوانقادعليهفأثرتالعزيمة

ومعاداةالبعلديانةلتبنىالتامالاستعدادلديهكانرجلأخابان

.الدياناتمنغيرها

رأسهموعلىاليهودعبادةيؤكدماالكريمالقرأنفيوردوقد

أوان:الصافاتسورةفيجاءفقدبعلللألهعمريبنأخاب

وتدرونبعلاًأندعونعونألالقومهقالاذ،المرسلينلمنالياس

ل!نهمفكدبؤالأؤلينأبائكموربربكمافه،الحالقينأحسن

.المخلصلبن،افهمحبادالالمحضرون

الكرملجبلعلىبنىأخابأنوالدينيةالتاريخيةالمصا!روتقول

لاحقأخابولكن)الياص(ليللياالنبيلهتصدىوقدبعلل!لهمعبدأ

بلد.الىبلدمنوجههمنعربالياصجعلمماالنبي

ألافسبعةبلغواالربديانةعلىبتىمنأنالتوراةفيوردوقد

ولاسيماالأوثانعبدواالذيناليهودمنالألوفمئاتبينمنشخص

بعل.الاله

تجثلمالقالركبكلألافسبعةاسراثيلفيأبقيت)وقد

الاالربرجالعنتتحدثالتوراةأنورغم(يقبلهلمفموكلللبعل

له؟والتجسيمللربالتجسيدمسألةعنالكلامهذالائخرنيأنها

لديهوقوفالسماءجندوكلكرسيهعَلىجالسأالربرأيتقد:تقول

(.يسارهوعنيمينهعن
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يمينهعنالابالسةجنودومعهبعلالالهالكنعانيونجسدوقد

علىيدلماأيضأوهذاأوغاريتنصوصفيوردماوهذاشمالهوعن

منقريبعهدالىعقائدهمالكنعان!نعنيأخذونظلوااليهودأن

المسيح.السيدوجود

الامراضمنتشفيبأنهااعتقادأالأوثانتلكالىاليهودويلجأ

الاصحاحالثافيالملوكسفرفيوردوقدالناسمشاكلتحلأنهاأو

فمرضالسامرةفيالقعليتهفيالقالكوةمنأخزياوسقط:الأول

كنتانعقرونإِلهزبوببعلاسألوااذهبوالهموقالرسلًاوأرسل

(.المرضهذامنأبرأ

عقرونالهوكانالاقذاربعلأوالذباببعليعئزبوبوبعل

ألهتهمجميعأكبروهوالكنعانيبنعندالطبالهكانأنهوالارجح

لأنهالمسلاينبعلأنهبعضهمظنوقدالشياطينرئيسدعيولذلك

الجنونوتسببالناسبعضتدخلالتىالنجسةالارواحرئيس

النجس.كالروح

عبادةفيأبويهتبعوقدولىلزابلعمريبنأخابابنوأخزيا

فتل.ثمسشينأبيهبعداسرائيلوحكمالبعل

:فتقولللاصناماليهوعبادةعنالحديثالملوكسفرويتابع

ثمكثيرأيعبدهف!نهياهووأماقليلأالبعلعبدقدأخابان

وعملوالههمالربوصاياجميعوتركواالأصناموعبدوا:تقول

جندلجميعوسجدواسواريوعملواعجلينمنمسبوكاتلأنفسهم

عرافةوعرفواالنارفيوبناتهمبنيهموعْبىواالبعليموعبدواالسماء
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(.الربعينىفيالشرلعملأنفسهموباعواوتفاءلوا

والاصنامالأوثانعبا!هتمثلوااليهوأنالىيشيرالنصوهذا

هذهومنوالاساطير.بالمعتقداتمايتعلقكلجانبهاالىوتمثلوا

ثمللتقديسفيهاوأبناءهمبناخهمرادخالهمللنارتقديسهمالمعتقدات

الأخرىالشعوبمنالمقتبسةوالسحرالعرافةيستخدمونراحواأنهم

معتقداتالىعائدوهذاويتشاءمونيتفاءلون،يتطيرونوصاروا

أدىوقد،جميعهاالقديمةالشعوبلدىمترسخةكانتالتيالوثنيين

الخاصةبوثنيتهاقريةأوبلدكلاستقلالالىالمعتقداتتلكتبنى

المرتفعاتبيوتفيووضعوهاآلهتهاتعملأمةكلفكانتالتوراةفقالت

فيها(.سكنتاقيمدنهافيأمةكل،السامريونعملهااقي

الاقليميةالعقائدفيوقعواجميعهماليهوأنتحديدآيعنىوهذا

وأالمدينةلايتجاوزجدأضيقاقليميمستوىعلىحتىالوثنية

زمنفيمثلًاكانتكماالمركزيةالدينيةالسلطةالىافتقدوالقد.القرية

الدءضيالتأثيربسبببالطبعذلكولعل.سليمانوالنبيداودالنبي

كلأنالكنعانيةالديانةخلالومنعُرفحيثاليهودعلىالكنعافي

نأالمعروفومنبهاالخاصلإلههابولائهاتدينكانتكنعانيةمدينة

صغيرةممالكيشكلونكانوابل،موحدةدولةيشكلوالمالكنعانيين

اقتباسحاولواالذيناليهودعلىالكبيرالتأفيلهكانماوهذا.مستقلة

بعدذونتالئتورا!همفيوصبًهوالعقائديالد!كيالكنعانيينتراث

التأثيرومن،وبابلآشورالىالسبيمرحلةفيأقيالمرحلةهذه

كلالمناطقيتقاسمونالاربابجعلهماليهوددياناتفيالواضح
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)قالوااليهو)بنهدد(آرامملكهاجمفعندما.شعبهطبيعةحسب

السهلفيحاربناهمإذاولكنعليناقووالذلكجبالآلهةآلهتهمبين

حاربواوإذاسهليةأفةعوآلهةأنبمعنى،(عليهمنقوىفإننا

تستمرالثافيالملوكسفروفي،عليهمسينتصرونالسهلفيالآراممِن

وأمراؤهم.ملوكهمتبناهاالقالوثنيةالعقائدعنبالحديثالتوراة

عينىفيالشروعملالسامرةفياصائيلعلىأخاببنيهورام)وملك

إلاأبوهعملهالذيالبعلتمثالأزالفإنهوأمهكأبيهليسولكنالرب

.يخطيء(اسرائيلجعلالذيناباطبنيربعامبخطايالصقأنه

فيوساراصاثيلملكآخاببنليورةمالخامسةالسنةوفي

ععىفيالشروعملآخاببيتفعلكمااصائيلملوكطريق

.(الرب

ملكاصائيلملكآخاببنليورامعشرةالثانيةالسنةوفي

عي!فيالشروعملآخاببيتطريقفيوساربهورامأخزيابن

.(الرب

وأرسلبهفنادواللبعلاعتكافأقدسواياهو)وقال:أيضأوجاء

ولم،ملابسلهمفأخرجالبعلعبدةجميعفأقاسراثيلكلفيياهو

إلىجانبمنالبعلبيتفامتلأالبعلليتودخلواأقإلاأحديبق

لميخطيءاصاثيلجعلالذينباطبنيربعامخطاياولكن،جانب

.دانفيوالتىإيللليتفيالتىالذهبعجولأيعنهاياهويحد

كلمناسراثيلإلهالربشريعةفيللسلوكيتحفظلموياهو

13الاصحاحفياليهوملوكويستمريربعامخطاياعنيحدولمقلبه
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عبادةقيالتوراةتقولكماآباثهمطريقعلىالسيرفيوكيرهاو14

كمافوقهاوالذبحالمرتفعاتواقامة،الربعينىفيالشروعملالبعل

.الكنعانيونالوثنيو،يفعلكان

الآشوريالمديبدأالملوكسفرفيعشرالخامسالاصحاحومنذ

بالنسبةحاسمةالفترةهذهونعتبر،تحديدأوفلسطينالشامبلادباتجاه

جديدةديانةعلىيتعرفونخدواtأنهمحيثاليهوديةالوثنيةللعقاثد

لماليهوأننجدالمدبدايةوفي،فيهاوالانخراطتففمهامنلهمبدلا

مطالبنفذواولكنهمفلسطينأرضفياحتلالهممناطقمنيرحْلوا

عقاثدهمبعضعنيتخلونرويدأرويدأوراحواالدينيةآشورملك

الاشوريين.عقاثدمحلهاليضعوا

المذبحشبهالكاهنأورياالىآخازالملكوأرسل:التوراةتقول

أرسلماكلحسبمذبحأالكاهنأوريافبنىصناعتهحسبوشكله

معبدهمشكلاليهودكيرآشورملكأجلومن،دمشقمنآحاز

كيمنهأجزاءوهدموا،الاشوريةالطريقةعلىمحرقةفيهفأوقدوا

لهوشأخذالتاسعةالسنةوفيالآشوريالوثنىالملكبهأمرمايوافق

حلحفيوأسكنهمآشورالىاسراثيلوسبىالسامرةآشورملك

.ماريمدنيوفجوزاننهروخابور

ثم،الههمللرب.(أخطأوااسراثيلبنىأنالتوراةوترى

مرتفعاتلأنفسهمبنَوابمستقيمةليستأمورأالربضدسرأعملها

عالتلكلعلىوسواريأنصابألأنفسهموأقاموامدحهمجميعفي

الأمممثلالمرتفعاتجميععلىهناكوأقدمواخضراءشجرةكلوتحت
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الربلإكاظةقبيحةأمررأوعملواأمامهممنالربساقهمالذين

لمالذينآباثهمكأقفيةأقفيتهمصفبوابليسمعواولم،الاصناموعبدوا

وعملواعجلينمسبوكاتلأنفسهموعملوا.الههم.بالربيؤمنوا

وبناتهمبنيهموعبرواالبعلوعبدواالسماءجندلجميعوسجدواسواري

النار.في

أرضهمناسراثيلفسبىوأذلهماصاثيلنسلكلالربفرذل

اليهوعلىسنحاريبآشورملكفرضوقد(اليومهذاإلىآشورالى

المعبدأعمدةعنالذهبينزعونجعلهممماوالفضةالذهبمنالجزية

الفضةجميعحزقيا)فدفعالتوراةتقولآشورملكالىويقدمونها

قشئرالزمانذلكوفي.الملكبينخزائنوفيالرببيثفيالموجودة

كشاهاقدكانالتىوالدعاثمالربهيكلأبوابعنالذهبحزقيا

أشور(.لملكودفعهيهوداملكحزقيا

نأمستعدونالذلوطأةوتحتاليهودأنللذاكرةيعيدوهذا

خلعهودومأكماومستعدونلأعداثهموتقديمهمقدسشيأييخلعوا

الحفاظسبيلوفيالذاتيةمصلحتهمسبيلفيآخرإلهٍوتبنينفسهربهم

تبناهاالقالجديدةالعقاثدأمامنقفالأنولعلنا،مصالحهمعلى

نأتستحقعقاثدفهيوالبابليونالاشوريونسباهمأنبعداليهود

أخرىإلىديانةمنمتقلبيناليهودكانكمليرىالمرءعندهايتوقف

أخر.الىمععقدومن
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السبيايامالوثنيةاليهودعقائد

والبابلي:الأشوريالسيأيامالوثنيةاليهودمحقائد.

مبلغاًوثنيتهمفيبلغوااليهودأنالسابقةالصفحاتفيرأينا

ثمالاشورينلقدومتمهيداجاءذلكولعلالانقسامأيامكبيراً

النهرين.بينمابلادإِلىاليهوسبيثمومنفلسطينإلىالبابلمن

اليهودمكثهاالتىالفترةبأنالتذكيىمنلنابدلاالمجالهذاوفي

عشراتتمتدطويلةكانثبلقليلةزمنيةفترةتكنلمالبلادتلكفي

إلىثمالبابليينالىالاشوريينمنوينتقلالحكمفيهاويتغيرالسنين

.الفرس

فلسطينعلىعسكريةحملةجردمناولالاشوريونكانفقد

إلىاليهوديسبواوأنالمحتلةاسراثيلمملكةعلىيقضراأنواستطاعوا

آراممملكةعلىبحملةبلاسح)تجلاتالملكقاموقد.بعيدةأماكن

فلسطينالىتوجهثم.بمقلم32سنةدمشقعاصمتهاعلىفاستولى

مدينةلهمتاركاًاليهودوسبىاليهوديحتلهاكانأرضكلعلىواستولى

آشوريةحملةجُردتالخامس)شيلمنصحعهدوفي.السامرة
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احتلالتمق.م227نهايةوفيسنواتثلاث.السامرةمدينةوحاصرت

مملكةعلىالقضاءتموبذلكالثافيسرجونعهدفيوذلكالمدينة

علىحملته.مق816-507سنحاريبحملاتأهمومن.اسراثيل

علىوسرجونالخاهس)شيلمنصحقضاءبعدبقيتالتىعودامملكة

انتصرليهودامصراسنادمنالركموعلىدورهاتنتظراسراثيل

أورشليم.وحاصرعودامدنواحتلقواتهماعلسنحاريب

سيمالا.مقالسادسالقرنفيمهما!ررابابلسلالةلعبتوقد

)نبوخذنصحالمشهورملكهمقامفقد.وفلسطينسوريةاحتلالفي

بابلالىأخيرةمزاليهودوسبىعودامملكةفياليهودضدبحملتين

القدسعلىفيهاواستولى.مق795عامالاولىالحملةوقامت

خزاثنجميعنصرنبوخذوأخذبيتهوأهل)عوياكين(ملكهمومعهيم

ثم.الذهبأنيةكلوكسرالملكليتوخزاثنالرببيتيسمىما

نصرنبوخذجاءاذ8؟6سنةالثافيالسبيالاولالسبيذلكتبع

حرقiووأحرقهافخربهاأورشليمواحتلقويةحملةرأسعلىبنفسه

بابلالىسيقوايناللىالأسرىعددخمنوقدالملكوبيتالرببيت

الىمأسورينوظلواشخصألف03بحواليالاولبالسبىليلتحقوا

سمحواالذينالاخمينيونالفرسعلهافحلالبابليةالدولةضعفتأن

التسربأوفلسطينلاحتلاليعودواأنكورشيدوعلىأخيرألليهو

حملاتأنعلىالتكيدهوالوقاثعهذهنسرديجعلناالذيان،اليها

منالمثتانوهاتان.عامماث!حواليامثbلليهودالمتتاليةالسبي

معتتناسبعقاثدالىاليهودعقاثدبتغييركفيلتينكانتاالاعوام

الفارصيالبابليالاشوريالحكمظلتحتوضعهمأيالحاليوضعهم
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جميعوتتفقالفترةهذهفيتماليهوديةالتوراةتدوينأنولاننسى

.الشأنبهذاالتوراةقالتهلماإضافةذلكعلىالتاريخيةالمصادر

تلكفياليهودعاشهاال!التاريخيةللظروفإدراكناوبعدوالآن

حسبوتتغيرتتغيرراحتاليهوديةالعقاثدأننؤكدأنبدلاالفزة

متنوعة.وثنيةعقائدظلىتحتاليهودعاشهالذيالظرف

تخرجلافلسطينفيوقبلهابابلفياليهوددونهاالئالتوراةإن

تلكأقوامبهايعملكالىالئالقديمةالبدائيةالشرائعنطاقعن

وتلكالازمانتلكلغيرتصلحلاوهيمنهماقتبسوهاوقد،العصور

دونواالذينالتوراةمدوفيأنفيهشكلاومما.البداثيةالمجتمعات

التىالقديمةبالمدوناتعيطينكانواالبابلمنزمنالاسرفيموادهاأكز

ومنالساميةلهجاتهاجميعيميسنونوكانواأيديهممتناولفيكانت

بالعقائدتزخرال!المدوناتهذهمنالكثيراقتبسواأنهمالثابث

ئوراتهم.فيو!زنوها،الوثنية

يتمثلونراحواالئالوثنيةاليهودعقاثدمنيطالعناماوأول

وتطالعنا.الآلهةأبناءباعتبارهملهموالسجودالملوكعبادةفيهاالفرس

الذي)جدليا(المدعواليهوديلسانعلىبحديثالوقتهذافيالتوراة

منطلبأنهليؤكدالسبيبعداليهودبقاياعلملكاالبابليونعينه

عينيه.فيخيرأليلقوابابلملكعبادهاليهود

عبيدمنلاتخافوالهموقالولرجالهمجدليالهم)وحلف

خيع.لكمفيكونبابلالملك)وتعبدوالأرضاسكنوا.الكلدانيين

الانقلابمنلليهودبدلاكانأهمجانبومنجانبمنهذا

والئالأقوىالآلهةفيهاوجدوالأنهموالبابليةالاشوريةالآلهةإلى

و-لِم
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الحالةهذهوش!ببالسبىهذاوشببتعبدأنرأعمحسبتستحق

لقد.السياسيةإلههمصورةلدحمتردتاليهولهاوصلالتىالمترذية

ال!الأممألهةبينإلههممنزلةحقيقةعنالتساؤليؤرقهمأصبح

قوةعلىدليلأمعاركهافيأمةانتصاركانإذظهرانيهابينيعيشون

الاشورينبينللحرباليهودنظرلقد.القوميةأوألهتهاآلههابطمثر

أشورأبادتفلمااليهودوإلهآشورإلهبينحربأنّهاعلىوبينهم

انتزعقدأشورإلهأناهامؤمنطقيةنتيجةذلكعلىترتبمواقعهم

ولاءينصرفأنمنطقياًهذاويقتفيىسلطانهعناسراثيلإله)يهوه(

1Jالمهزوالإلهعباد fالقوميإلههممنيجعلواأوالمنتصرللألهالولاء

بماالمنتصرينلعبادةخاضعونأنهممثلماالمنتصرللألهخاضعأتابعاً

.المنتصرةالأمةإلهبسيادةالاقرارمنذلكيعنيه

مردوخالإلهعبادةعلاليهويقبلأنهذهوالحالةيستغربولا

اليهودلأنذلكفيكرابةولا،عشتاروالإلهة)بعل(والإله)مردك(

تقبلهممرعةوجاءت،الكنعانمنبلادفيوعشتارببعلعهدسابقلهم

لدمحم.النفسيةالاستجابةعلىدليلاًوالبابليةالآشوريةالعقائدلهذه

إلهعبادهعجرواأنإماالسبيهذاأياماليهودعلىكانلقد

أوأن.حر!ك!لهسلطانهتداعىأنبعدالقوميةوعقائدهأجدادهم

اليهودأسلافعليهأضفاهماكثيراًتجاوزصفاتعليهيسبغوا

المنهزمين.

أضافواوقدباليهودخاصإِلهمجردالنفيقبل)بموه(كانلقد

ولمذكاليهوينكرولم،الأخرىوالشعوبالكنعانيينألهةعبادتهإلى

الخاصالسياصيسلطانهربٍلكلأخرينأربابوجودالتوراةننكر
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الذلحاقولما،اليهودعلى)عوه(قوةعنسلطانهفيقوةولايقل

)-كوة(عنتخليهمبسببكانانكارهمأنأنبياؤهملهمأوحىوالهوان

والبابلية.الآشوريةالشعوبألهةقوةبسببوليس

الدينيةوالشعاثرالطقوسالىبالبابلمنياليهوالتأثرامتدلقد

الباحثينأبحاثأظهرتولقد.لهاوالتعبداّلهتهمتمثلعليقتصرولم

احياءللغايةمبكرةمرحلةمنذاعتادوااليهودبأنالأخيرةالسنواتفي

منذالرافدينبلادمدنفيبهيحتفلكانالذيالجديدةالسنةاحتفال

المللشتتويجفيتتمثلالمهرجانهذاساتاحدىكانتالأزمنةأقدم

)تعامت(علىالإلهانتصارتمثيلمعمتراققأمردوخأوأشورل!لهممثلاً

وكانث.الخمسينالإلهيةبأساثهمردوخمديحفيابتهالوتلاوة

الاحتفالاتهذهخلاز،بابلفيخاصةمكانةتحتلالحلقملحمة

منمعينةنقطةفيالحياةمنحعلىللقدرةسحريةكمعويذةتنثدوكانت

)1(.الحياةالىالإلهيعودحيثالطُقس

العبريةالسنةاحتفالأنالىالمعاصرةالدراساتألمحتوقد

)يهوه(تتويجوأنالبابليالاحتفالمعالسماتبعضيتقاسمالجديدة

للطقس.المركزيةالسمةشكاثالخارقةبأفعالهوالاحتفال

غامضة.بحالةالتوراتيةالنصوصكثيرمنفي)عوة(ظهروقد

هذاواجهواالسبىأيامالتوراةدونواالذيناليهودالكتابأنسيماولا

الشركلاتجاهاتالقاثمةالخلفيةوجهفيكالصخرةيقفوهوالرب

اللاقيةالحواردار.البشريةالمخيلةمنعطف.هوكهنريصموئل)1(

.؟891عامأولىطبعة101ص
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والبابليةالمصريةللآلهةالباهتةالشخوصويعكسالمحيطة

قاثداًحقيقيأشخصاالتوراةنصوصكافةفييهؤكانلقد،والكنعانية

السلمفيشعبهيقودالذيالحربللإلهمعيناًنموذجاًيعطيومحارباً

أفعاله.وعنعنهالتاريخيكتبأنلهويوحيوالحرب

الشعوبعقائدجميعالنف!يمخزونهمفياليهودحمللقد

وكيفماانتقلوامهماتمثلهابآخرأوبشكلواستطاعواالقويةأوالمتح!رة

اليهودراحالبابلمنأنقاضعلىالفرسماجاءإذاحتى.توجهوا

الفرسبهايمتازكانال!والسحروالعفاريتالجنحكاياتيتمثلون

عقائدهم.بهاوتمتاز

الخرافاتهذهوطأةتحتوقعواالتوراةيدونونراحوافعندما

نصوصمنكثيرفيونلمسهاوالشعوذةالسحروطأةوتحتوالحكايات

علىحربهفيشاؤولاعتمدحيثصموثيلسفرفيلاسيماالتوراة

بالعفاريتاستعانأنهسليمانعنقيلوحيث،والعرافاتالسحر

بليكفرلمسليمانالنبيأنالكريمالقرآنأوضحوقد.والجن

السحروهذا.للبشرالسحربتعليمهمكفرواالذينهمالشياطين

ومايجلبالزوجةعنالزوجكتفرقةالضررإلافيلايستخدم

.للناشالأمراض

الئالفارسيةالعقاثدفيواضحبشكلمعتمداًنجدهذلكإن

يتناسبماعليهاوزادتالقديمةالهنديةالدياناتمناستفادتبدورها

للكونإلهيناعتمادعلىأساساًالمكؤنةالعقاثديةوتجربتهاوعقليتها

أوأكز.
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اليهودوعقائدوالنشورالبعث

:اليهودومحفائدوالنشور.البعث

صدىلايجدالأخرىالدينيةاليهودوكتبالتوراةفيالمدقق

العقيدةهذهعنديتوقفالمرءمايجعلوهذافيهاوالنشررللبعث

بعقائدالأخرىوعلاقاتهاالتوحيدبدياناتذلكعلاقةليتفحص

بها.وآمنوااليهودمنهااقتبسال!الشعوب

نأعجبفلاالبابليالسبيفيتمقدالتوراةتدوينأنوطالما

وعذا.التوراةعقائدفيمبثوثاًالآخرباليومالايمانعدمصدىنجد

فة5Aوتدل.والبابليةالسومريةالعقائدصلبمنهوالاعتقاد

تلكبينتاماًتشابهاًهناكأنعلىوالبابليةالسومريةالنصوص

حياةفيوالنشورالبعثفكرةحولالتوراةنصوصويينالنصوص

وصففقد.والقيامةالبعثينكرانفكلاهما،المرتبعدأخرى

المكانوهووالرهبةالظلامعالمأنهالآخرالعالموالبابليونالسومريون

السومريونسماهوقد.أبداًمنهخروجفلاالانساناليهذهباذاالذي

1_0_1
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بمدينةأحياناًوينعتونه.)نرجال(الالهفيهيحكمالذياسممل!ال!م

فيوردكماالعالمهذافيوالناس)أرالوا(البابليونسماهوقدالأموات

قصيدةفيرالأخالعالموصفوردوقدمتسارونجلجامسملحمة

عامكلمنالربيعبدايةفيالعالمهذاالى)عشتار(الإلهةنزولتصف

مسؤرنحيفموضعهانفقيلوالربيعالخضارالى)تموز(زوجهالتخرج

الإلهةوتتولاهالشياطينمردةمنهاكلأيحرسضخمةأسواربسبعة

عقاثدفيليسأنهذلكوخلاصة،والموثالظلامالهة)ايرشيكيكال(

بعلىجميلةدينيةأمالمنالانسانبهيوعدماوالبابلمنالسومرلن

..وجحيمنعيمأونارأوجنةعندهموليس،الموت

عندعليههوكماالأخرالعالمنجدف!نناالتوراةالىعدنااواأ

التىالهاوية)انهالموتعنيأقيالتكوينسفرففيوالبابل!نالسومرلنن

ثوابدارلاالأخرالتوراةعالموفييصعد(لاالانساناليهاذهباذا

دنياهفيالانسانيحاسبالثوابوكذلكزمنىفالعقاب،عقابولا

أويؤصأويعذبأوفيمرضالدنيافيالنقمةإوالنعمةعليهوتسلط

يلىهبالموتوبعد.أثاممنارتكبماعللهعقاباًذلكشابهما

واسمهيذهبالظلام)وفيالتوراةوتقولالأمواتدارالىالانسان

عالمنفسهووهذا.الجامعةسفرفيذلكجاءوقد(الظلامفييغطى

جاءوقدفيهالجميعيتساوىحيثوالبابليننالسومرل!نعندالأموات

فكلمةالجميعيذدقيواحدموضعالى)أليسالجامعةسفرفيايضاً

البابلي.النصفيالواردالتعبيرنفشهيهذهالتساوي

)سيلأ.(باسموالسومريالبابليالسفليالعالمالتوراةسمتوقد
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الميتانيقالحيثالكنعانيةالاسطورةفيأيضاًوردتاللفظةوهذ.

التىالهاويةالتوراةسمتهوقد.الحيةسموهو)الصل(عالمالىيذهب

وهوالموتوظلألضاًالظلاموسئتهيصعدلاالانساناليهاذهباذا

الجبسمتهأخرمكانوفيوالرهبةالظلمةعالمالبابل!نكلامنفس

الموتظلووادكيالجبوأسافل

تحتيسكنالميتانالاسطورةتقولالكنعافيالمعتقدوفي

منمأخوفةالعبرانية)سلاه(كلمةأنوأعتقد(الصل)ضنكفيالتراب

وليس،المعنىفيوتشابهلغوينشابهمنفيهمالماالكنعافية)صل(

لشعوبأخرىعقائدمنمستقاةجميعهايةاليهؤالعقائدأنطالماكريباً

والفارسية.والسومريةوالبابليةكالكنعانيةكثيرة

والنشوروالعقابالبعثيومبنكراناليهوكهنةجاهروقد

فييحصلانانماالمحسنينالىوالاحسانالمذن!نعقابأنإِلىويذهبون

بعدفيماغرفواالذينهمالكهنةوهزلاءمماتهمبعدوليسحيا!هم

.)بالصدوقين(

دونالموتلعقيدةايرادأالتوراةأسفارأكبرمنأيوبسفرولعل

فيفيأقيذلكعلىتدلالقالفقراتمنكثيروردفقدنشورأوبعث

قوله:السفرهذا

بيتهالىبعدُيرجعلايصعدلاالهاويةينزلِالىالذي)هكذا

أرضالموتوظلظلمةأرض)الىيقولثم.بعد(مكانهيعرفهولا

.كالدجى(واثراقهاوبلاترتيبالموتظلدجىمثلظلام

فأينالروحيسلم-الانسانيبلى،فيموتالرجل)أماويقول

(.ولايقوميضطجعوالانسانهو
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اولولة(فيتواركياليتكويقول

(الترابفينرتاحْمعاًإِذالهاويةمغاليقالىخهبط:ويقول

عنالتوراتيونأخذهمامدىعليدلناالاخيروالنص

نا:الكبيرالملكعهدفيانه.الكنعانيةالأسطورةفييردإذالكنعان!ن

حيث)الأرض(حبيبتهقربليستريحيذهبيموتعندماالانسان

الضوضاء.عنروجهتتوقف

بأموبىاهثمواقدالاخرباليوماليهودإيمانعدمبسببولعلهم

أعظمالمالفييرونفهم،العبوديةحدبلغاهتماماًالدنياالحياة

تعلقهيكونأنجمبالانسانأنورأوا،حيا!همفيغايةوأكبروسيلة

كليأعقلالدهملتغيرتالآخرباليومايمانلدعمكانولو،دنياهفي

فقدانبسببإِلاوالعثنوفعوالتحجرالتعصبيعرفوالمانهموأعتقد

الحيرةأعمالهعلىالانسانجُمازىحيثالأخيربالحسابالايمان

.والشريرة

التىبالعقائدوثيقأارتباطاًترنبطالآخرباليومالايمانومسألة

معمعاملاتهمسارلهيحدرأمناًأوخوفأبهاتعلقهفمدىالانسانيتبناها

.بالذاتربهومعالآخرينومعنفسه

منذواحدنسقعلىظلالآخرينمعاليهودتعاملأنوأعتقد

وعنصريةوتكبرنعصب،يميئءتعامل،الآنوحتىالأولوجودهم

عبادهالربيحاسبحساببيومالابمانعدمالىعائدوهذا،واضحة

الدنيوكي.تعاملهمعلى
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نتاثجهكانتومهماأسبابهكانتمهمااليهوديحققهانتصاروأي

يعتبرونهلهمانكساروأيلهموجزاء)يهوه(ربهممننعمةيعتبرونه

والجحيمالدنيانعيمعقائدهمحسبفالنعيم،فعلواماعلىلهمجزاء

الانسانموتلأناعتبارأيللاخرةوليسالدنياجحيمٍهوكذلك

.الأرضقلبفيوتلاشيهنهائيافناءهيعني
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.)11(

اليهوديةالوثنيةالعقيدةسملتالمعبودعليالتجديف

اليهوديةالمقيدةسمات،وشتمهوخياتهالمعبودمحكالتجديف.

الوثنية:

حتمتلهاديناالشعوبعقاثداتخذتال!اليهوديةطبيعةان

ايجادلدعمبالتاليأظهرمماأخرىالىعبادةمنالتنقلأتباعهاعلى

التجديفأيضاعليممحتمماوهذالأخرىمرحلةمنالالهيالبديل

جديدكلعبادهفيمصلحتهموجدواكونهموخيانتهاالسابقةالآلهةعلى

عبادته.ورفضونبذهالقديمضدوالتقلْب

يعنيناالذيلكنسابقةصفحاتفيالأمورهذهالىنوهناوقد

يعتبرونهالباحثينمنكثيرألأن)أيوب(سفرفيوردمامناقشةهوهنا

فيماالىبلتفتواولم.ومضمبرناًلغةًالراقيةالأدبيةالشعريةالآسفارمن

علىتجديفمنلهنسبؤماأيوبللنبيالتوزاةتشويهمنالسفرهذا

له.وشتمالله

تجديفمنالسفرهذافيماوردانالقولنستطيعالإطارهذاوفي

6-01-
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للأله.اليهوديالوئئالتصورنطاقعنلايخرجللمعبودوتحذ

صورةهيالسفرهذافياثهصورةأنالباحثونأصرماواذا

لسانعلىماجاءف!نالعالمينالهوهوsضيكلخالقالمحتجباثه

قبلمنشوهواكماصورتهليشوهوااليهودقبلمنتأليفهوأيوب

السفرهذافيسطرأولومنذ،سليمانوالنبيداودوالنبيموصىالنبي

وكان:فيهفجاء.بالوثنيةالمغرقبلالسافرالتأليفنموفينلمس

فيأيضاًالشيطانوجاءالربأمامليمثلوابنواث!جاءأنهيومذات

:وقالالشيطانفأجابجئتأينمنللبثميطانالربفقالوسطهم

انأبناءثهجعلواقداليهودأنهنافنلمص،الأرضفيالجولانمن

اثهأبناءكلمةأنلنايؤكدوهذاالمجازأوعلىالحقيقةعلىذلككان

فيالتوراةقولنتذكرولعلنايةاليهوالوثنيةعقائدمنجزءعلىتدل

فراحواحسناواتالناصبناترأوااثهأبناءبأنالتكوينسفر

منهن.عظامآرجالًاوينجبونيتزوجوضهن

حوارالاعلىلايدلوالشيطاناثهبينيدورالذيوالحوار

أبناءلهقبيلةزعيمالاليسالإلههذاأنالمرءويشعر.مشخصمجسد

يدخل؟وكيفوسطهمفيالشيطانيدخللماذاوالا،حولهيلتفون

وهلوعرشهملكهالىالشيطاندخولرؤيةعنغافلالربهذاهل

فيهالُعنالتىالأبديةاللعنةبعدوالشيطانالرببينعلاقةبعذهناك

ابليس؟

يقوللهفيستجيبأيوبيمتحنأنالربمنالشيطانويطلب

.(عليكجمدفوجهكفيف!نهلهماكلوم!قالأنيدك)ابسطله
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ويموتوممتلكاتهوخرافهجمالهفتسرقأيوبالربويمتحن

امتحانعليصبرلنأيوبأنللألهالشيطانليثبتذلككلأولا!ه

.أيوبمعسيحدثماذايدركولاالغيبيعلملاالربوكأنالرب

الأنالى:قاثلًاالشيطانالربيخاطبالاولالامتحانوبعد

قولهذابلاسبب(لأبتلعهعليههيْجتنىوقدبكمالهمتمسكهو

نأالربكادحتىالربته!جاستطاعالشيطانأنالمعنى.الرب

حتىالغريبةوماطبيعنهالربماهذانتساءلونحن.أبوبيبتلع

وأنبياثه؟عبادهمععداءفييرميهوأنعئجهأنشيطانيستطيع

أيوبعلىامتحانهيصبأنمنهويطلباثهالشيطانيحاورثم

ولحمهمحظمهومسيدكابسط)ولكن:فيقولولحمهبجسدهفيبنلبه

بربهايمانهفينهارأيوبعلىالمصيبةوتقعمحليك(جمدفوجهكفيل!نه

جميعفيربهعلىبالتجديفساعتهامنويبدأالتوراةزعمحسب

السفر.فيالموجو!ةالاصحاحات

ملائكعهوالىيأثمهملامحبيد،ذا)هوالرابعالا!حاحفييأقي

ومن.حماقةينسبملاثكتهالىالتوراةقوللاحظناواذا(حماقةينسب

اثهمايأمرهمينفذونالملاتكةأنالتوحيدعقاثدحسبالمعروف

يسبحونا!هم.اثهأحكامعكأمناءليكونواخلقوالأكميخطئونولا

يخطيءالربولايرتكبوكافلاحماقة،أوامؤعنولايحيدونربهم

خطئِه.منتخلصاًملائكتهالىفينسبهاالحماقةأوتصيبه

الآناع:يقولحيثأيوبعقيدهفيواليأسالقنوطويظهر

بالمجيبفلاايمان.(تلتفتالقديسينأيوالى؟مجيبمنفهل
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.الناسعندالحاليصلحونالذيناثهبرسلولاإيمان

سهاملأن*مي-ألناذلكأجلمن:يقول6الاصحاحوفي

هنافاثهضدي(مصطفةا!هأهوال،روحيشاربةوحمتهافيالقدير

الرحمناللهوكأنهوضدهبهيُحيطهاوأهوالهأيوبضدسهامهكليصب

حاقد.أوجبارمممقمإلىيتحولالرحيم

يطلبأ(فيقطعئيدهويطلقيسحق!أناثهيرضيإنويقول

هذامنويخلصهويقطعهيسحقهأنحقيقياًرباًكانإناللهمنأيوب

يصعدلاالهاويةالىينزلاللىي)هكلىاالموتمنهيطلب.الوباءالداء

قيامةولاالانساننهايةالموتفإنالتوراةرأيوحسب.(يرجعولا

بالنشورإيمانهأيوباللهنبيعنالتوراةتنفيفلذلكولانشور

.الآلاملهذهنهايةًوالموتالفناءيطلبوتجعلهوالعذابوالحساب

عليجعلتحتىتنبنأمأنا)أبحرلمالاصحاحفييقوليثم

منيتضايقأيوبأنإلىيشيروهذا(نفخةأياميلأنعنيكصحارساً

تسلطهويبعدعنهيدهيكفأنمنهيطلبإنهحتىحدأقم!إلىاثه

أيضاً.عنه

نإاثهمحندالانسانيتبررفكيف)-والاصحاحفييقولثم

أيضاًاشارةوهذه،ألف(منواحدمحنيجسِهلايحاخهأنافهشاء

لسانعلىالتوراةتزعمماحسبوأنبيائهلعبيدهاثهاستجابةلعدم

واحدعلىولوالربهذالايجيبهربهيحاججأنالعبدأرادف!ذا،أيوب

العبد.يطلبهمماالفمن

هوالبحارأمحاليعلىوالماضيوحدهالسموات)الباسط:يقولثم

به(اشعرفلاأرا.ولاعلييمرذا
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يتجسدفالثه،التوراةوثنيةعنصريحةعبارةالنصهذافي

بهيشعرفلاأيوبقربويمر،البحارأعاليعلىيتسثىكالإنسان

الربفهذا.المتألمبعبدهيشعرالرفيولابربهيشعرهذالاولايراه

لعذاباتهم.ويفرحالآخرينبمصائبيتلذذسادي

أمحوانلمحتهينحنيفضبهلايردM)ا:يقول9الإصحاحوفي

رهب(

نأ.والخوفوالرهبللرعباتباعهيجنددوماالغاضبفاثه

وهنا.البشربنىعلىورعبهمرعبهوينفذونمنهخوفأينحنونأعوانه

الخالق.عنالرحيماللهصفاتالغاءأيضأنجد

صوسمعبأنهأمنتلماليلاستجابدمحوتالو:يقولثم

السوطفتلاذابلاسببجروحيويكزبالما!سفةيسح!الذيذاك

(.الابرباءبتجربةيستهزيءبفتة

بالعاصفةوشمخقهمسبببلاالبشرألاميكثرأنههنااللهفصفةاذأ

تخاصم!،لماذافهمنىربهمخاطبأيقولثم.وبالتعذيببالقتلحبأ

بهذاابتلاهلماذالهيوضحأنربهمنويطلبالحالبأيوبيضيقوهنا

له.تعذيبهعلىيظلبللايجيبهربهلكن،المرض

محملترذلأنتظلمأنمحندك)أحسن:!الاصحاحوفي

(.الأشرارمشورةمحلىوتشرقبديك

ربهعملفيهيستنكرلربهأيوبمنواضحتساؤلوهنا

يستمعلمافياثم،يشقيهفلماذاليسعدهالانسانخلقأنهيعترفحيث

هوهذا؟عباررعلىويتسلطوالشياطينالاشرارلمشورةالربهذا
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مايذكرناوهذاايوبلسانعلىالتوراةصنعتهالذيالتجديفمنهج

أنهحتىالبشريةبأرزاءيتلذذبعلانتقولالتىالكنعانيةبالأسطورة

لوجه.وجهأيصارعهم

أمبشرعينا)ألك:متسائلًايقول01نفسهالاصحاحوفي

حتىالرجلكأيامسنؤكأمالانسانكأيامأيامكتنظرالانسانكنظر

عنأوالإثمعنيفتشفلاخطيثتي(عنوتفتشاثميعنتبحث

اقنرابتؤكدالاشارةوهذه.ذلكعنفيتنزهاثهأماالبشرالاالخطيئة

يراهدمامثلربهفييرىالذيالوث!الإنسانعقيدةمنأيوبعقيدة

.بأيوبوتلصقهالتوراةماتزعمهبالطبعوهذاالبشر

حيثالاصحاحنفسفيالأخرباليومأيوبايمانعدمويظهر

الموتظلدجىمثلظلامأرضالموثوظلظلمةأرض"لىيقرل

عنحديثناأثناءالنصلهذانرهناوفدكالدجى(واضراقهاترتيبوبلا

اليهو.عقاثدفيالآخراليوم

فيوردفهركماأيوبعقلفياثهحدودتظهرأخرىفقراتوفي

البحر.منوأعرضطولهالأرضمنأطول)11(الإصحاح

المدئرصورةسوىفيهيرىفلاربهعلىتجديفهأيوبويتابع

يفتح(ولاانسانعلىينلقولاينىيهدمذا)هوالبشربعذاباتالمتلذذ

يابسأ(.قشأوتطاردمندفعةورقةأترعبربهمخاطبأويقول

الاحساسمدىعلىيدلأيوبعلىيسيطرالذيالشعوروهذا

الأقوياءعلىولايقدرالضعفاءينعقبوهولايرحمظالملئيمالرببأن

عدمالسفرهذايؤكدثم.هوادةولاشفقةبلاالناسعليتسلطبل
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)أمامنهامخرجلاال!الهاويةهوفالقبرالآخرواليومبالنشورالإيمان

والإنسان،هوفأين،الروحيسلمالانسان،ويرفيموتالرجل

ا!وبة(فيتوارصقائلاًاليتكربهيناديئمولايقوآ(يضطبحع

)أليفازو(الشوحي)يلددوبينأيوببينيدورالذيوالحوار

نأأيضأيظهرومصائبهالرببلاءبشأنحاوروهممنوغيرهماالثيمافي(

هذاطبيعةلأنوالرحمةالرجاءعليهميقطعالبشرلبنىالربامتحان

هوبلرسلهولاقديسيهولاملاثكتهلايأتمنزعمهمحسبالرب

.والارفزالسماواتفيخلقهمنكلفييشكك

أبدأمحليهتتجبرالإنسانرجاءتي!دأنت)وكذلك:يقول

بعينيه(طاهرةٍفيوالسمواتلايأتمنهمقديسؤذاهو،فيلىهب

والرعونةبالخشونةتمتازالتى)يهوه(بصفاتيذكرناذلكان

شيء.بكلوالتشككوالقسوة

خربقدالتوراةبرأيفهوربهعلالكثيرةالتهمأيوبيلقيثم

)فحطمنى،الأشرارأيديوفي،الظالمالىودفعهوجماعتهبيتهكل

كجبار(علييعدوالأرضعلىمرارقيسفكفرضألهونصبني

.ذحطمني(بقفايوأمسكفزعزفيمستديمأكنت،)طرحني

الكنعافيالإلهصفاتنتذكرالأخيرةالفقرةفيولاسيمااخرىمرة

ن)القولالىمايقودناوهذاويصارعهمالبشربألاميتلذذالذي)بعل(

الجديدةالصفاتبعضتعطيوالئالأخيرةأسفارهافيحتىالتوراة

الشعوببأساطيروتأثرهموكتابهاكهنتهاتصورعنتخرجلاتكادللأله

ونرائها.القديمة
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اذأالامحلمواقائلًاعاوريهيخاطبفهوتعاليمهأسلوبفيوحتى

وماذا،نعبدهحتىالقديرهومن،أحبولتهمحليولصمحؤجقاالُّهأن

لبنيه(اثمهيُخزنا!هالتمسنا.اننع!كع

عؤجالذيهوبأنهلربهأيوباتهامذلكخلالمنفنلاحظ

بقولهيتجاصثم،فيهاهوالتىبالمصيبةأوقعهحتىعليهواحتالعبده

يستحققديرهناكليسلنايقولوكأنه،نعبدهحتىالقديرهذاهومن

الهانه..منهوالشفاءالعفووالتمسناالتمسناهلويُعبدولاينفعناأن

وينصبفيهاعباثهليوقعكئيرةأحابيلئحزنفهوسدءدرنلشيء

ليصطادهم.الشراك

أذهب)هأندامكانأيفي!دهفلاربهعنأيوبيفتشوأخير!

أجدهفلامحملهحيثشمالاً،بهأشمرفلاوفربأهناكفلبسضرقأ

أرا.(فلاالجنوبيتعطف

والعقابالخطيئةقانرنيفلسفالذيالسفرهذاخلالفمن

صياغةفيحتىوالبابليةوالكنعانيةالآراميةالمؤلراتنرىأننستطيع

الرفيعة.الأدبيةاللغةهذه

العقائدمنخارجيتأثيروتحتالتوراتمننأنكمناالذيلكن

تنطبقوالذي،المجسدالإمكانحدودفيالإلهالربيبقواأنأرادوا

لهذهامتدادأيعتيبذلكفهو،السلبيجانبهافيبشريةصفاتعليه

المصلحي.الاعتبارسوىاعتبارأيالإلهتعطيلاالتىالوثنيةالعقائد

أ-13-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)12(

السبيبعدفيماالوثنيةالعقائديةالرؤى

إرهياسفرإشعياء-سفر

:إشعياءسفر،السبيبعدفيماالوثنيةالعقائدية.الرؤى

اليهودأنبياءأننجدالتوراةفيسفرآخروحتىإِشعياءسفرمنذ

الدائموتراجعهماليهودوثنيةعلىحرباًكانواتعاليمهمكافةوفي

بالتجريحاليهودعقائديتناولونفالأنبياء.الههمعبادةعنالمستمر

بعدواحداًوقتلهمعليهماليهوتآمرالىأدىماوهذاوالتعنيف

الآخر.

منكثيرأالأنبياءهؤلاءلسانعلىئوردالتوراةف!نذلكوركم

هيخاصةبصفاتاللهيصفونيزالونماأنهمالىتشيرالتىالتعاليم

القومية.الاقليميةالوثنيةالآلهةصفاتالىأقرب

عودةورائهمنيُقصدالأنبياءهؤلاءعنالصادرالتعنيفولعل

كثيرةوثنيةعباداتفيغرقوابلانساقواأنبعدربهمتعاليمالىاليهود

حاربوابلالتعنيفذلكرغميعودوالماليهودأنويبدو،ومتنوعة

مثله.البشريةتاريخيعرفلممروْعبشكلوقتلوهمالأنبياء
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تليهال!والأسفارأشعياءسفرفيالواردةفالتعاليمحالأيةعلى

وثنيةوعقاثدمعتقداتاتباعهممناليهودعليهصارلمافضحهي

المصلحينكلرغماليهودأنالىتشيرالتعاليمهذهانبل،كثيرة

مخلصينظلواالاخرىالشعوبديانةعنابعادهملواiحاالذين

.الاخرىالشعوبمعالوثنيةوارتباطاتهم،المصلحيةلعقائدهم

ويل،يفهملا)شعيي:الأولالاصحاحأشعياءسفرفيجاء

أولادالثرفاعلينسل،الأثمالعقيلالشعب،الحاطئةللامة

،وراءالىارتدوااصائيلبقدوساستهانواالربتركوامفسدين

القلبوكلمريضرالرأسكل،زيناناًتزدادونبمدتضربونمحلام

الدلكيقولثم(..صنيربقيةلناأبقىالجنودربأنالولا(سقيم

(..الجنودربالسيديقول

عليهكانمايلخصأشعياءأننرىالفقراتهذهخلالفمن

وهو،أنجبتهمالئالخاطئةالجذورعنويتحدثعقاثدمناليهود

فلذلكقدميهلأخمصرأسهمنلآخرهأولهمنفسداليهوديأنيرى

وزيغانه.باطلهعلىسيظلبليصلحولنصالحاًيكونلنهو

.الجنود()ربصفةالالهعلىتطلقأنالاتأيالتوراةولكن

أنهاالواقع؟الرحمةربصفةأوالسلامربصفةعليهتطلقلمفلماذا

يتذكرواكياليهودلدىالحربالقوميالشعورايمقاظذلكمنتريد

فيومجازرهمحروبهمفيمعهميقاتلكانالذيالمحاربالربذلك

الفئةتلكيثيرأنشأنهمنالجنودبربالتذكيراعادةان.فلسطين

ضدالحربخلالمنالاالاستقرارحياتهافيتعرتلمالئالمحاربة
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بنىتاريخفيمالاحظناهوهذاوالسبيالخضوعخلالمنأوالشعوب

ليكونواالعقائدهذهتبنواالذينالمتهؤدينثمومنواليهوداسرائيل

الحربيةتطلعاتهممعمتناسبأالجنودوربالحربربوليكونمحاربين

للقفزوشسّيرهماليهوديثيرأنلابدالمنسيئالتعلقهذاان.العسكرية

.والعدوانوالتحفزاخرىمرة

المتدنيةاليهودلأخلاقكاملأوصفاًنرىأشعياءسفرخلالومن

وتنقلهمعقاثدهملتبدلحتميةنتيجةبالطبعوهيالحضيضحتى

آخر.شعبعاداتإِلىشعبعاداتومنربإلىربمن

ونسائهماليهودلتتأشعياءيتعرضالثالثالاصحاحففي

صهيونبناتأنأجلمنالرب)وفالى:ربهلسانعلىفيقول

فيوخاطراثبعيوثهنوفامزاتالأمحناقممدوداثوبمشينيتشاكن

ورلعري!هيونبناثهامةالسيديُصلِعبأرجلهنويخشخشنمشيهن

عوركهن(.الرب

للربمضايقةكانتاليهودبناتانتهجتهاال!السيئةفالأخلاق

للزقالرجاليستجلبنرديءنوعمنوصيّاداتوغرورشموخلأنها

الوضيعة.الغاياتذاتحبائلهنفيويوقعنهم

انتهجتالتىالتوراةوثنيةمنتخلولاالئأشعياءتعاليموتمتد

جالساًالسيد)رأيتالسادسالاصحاحفيفيقولعنهتحدْلمطريقاً

نوقهواتفوفيالسرافيم.الهيكلتملاوأذيالهومرتفعمحالكرصبئعلى

رجليهبنطيوباثنينوجههيفطيبائنبنأجنحةسثةواحدلكل

يطير(.وباهيخة
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يجلسوهوروياهفياثهرأىأنهأشعياءيحددالنصهذافنى

كبيرأرداءيلبساثهأننرىالوصفخلالومنمرتفعكرصيعلى

مثلنورانيةأوناريةنحلوقاتوهيوالسرافيم،الهيكلتملأأ!يالهول

متنوعةأجنحةولهمووجوههمأرجلهميغطوناثهفوقيقفونالملاتكة

عليهتحرسماوهذا،للربتجسيديةرؤبلاهيالرؤياوهذه.المهام

منكئيرأتحويوال!الأنبياءيطلقهاالتىالتعاليمفيحتىدوماًالتوراة

وعقاثدهم.لليهودوالذمالفضاثح

نأتتورعولاانسانيةصفاتبالربتُلصقأخرىتعابيروفي

السابعالاصحاحفيفيأقي.للسخريةمدعاةالصفاتهذهتكون

ترعأقمىفيالديللذبابيصفرالربأناليومذلكفي)ويكون

الأوديةفيجميعهاوكلفتأ.يأشورأرضفيالديوللنحلمصر

الصخور(.شقوقوفيالحربة

فعلتكماللربمكافيتحديدعنالسفرهذافيالتوراةنحرجولا

جبلفيالسلانالجنودربمحند)من:قولهفيأقيالسابقةالاسفارفي

!هيون(

صعانف!نهمعطشواأوماجاعوااذااليهودأنأشعياءوئظهر

نفوسهمفيترسخلاعقيدةأجوتشعبفهمربهمضدماينقلبون

)حينما:(الثامنالاصحاحفي)يأقيوقلويهمعقولهمفييحترمربأولا

فوق(.الىويلعفتونوالههمملكهمويسبونيحنقونأمممجمومحون

اليهودتواجدأماكنأنأشعياءيوضحالعاشرالاصحإحوفي

الربغضبماحميَف!ذاالوثنيةالبلادبقيةمنحالابأحسنليست
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يديأ!ابتكمادمشقمثلالسامرة)أليست.ويحطمهاعقابهسينالها

وللسامرةلاورشليمال!منكثرهيالمنحوتةوأ!نامهاالأوثانممالك

.وأصنامها(بأورشليمأصنعوأوثانهابالسامرةصنعتكماأفليس

تجسيدأالمحاربالإدهيتجسدعشرالثالثالاصحاحوفي

فضيلأجلأبطاليودمحوتمقذفيأوصيتُ)أنافيقول.واضحأ

فيفالملاحظ(الحربجيشيُعرضالجنودرب..عظمتيمفتخركي

اسراثيلالهالربانيقولرأهارؤياخلالمنأشعياءأنالنصهذا

استعدادعلوهميستعرضهمثمغضبهلأجلالمشتتينأبطالهيدعو

الذكرىبعضاليهودالىتعيدالرؤياتلكوكأن.والحربللقتال

.الشعوبمعجديدةحربالىالالهيقاثدهموراءليسيروا

الاصحاحفيماجاءالجنودربوصففيالمنحىهذاويؤكد

سحابةمحلىراكبالربIli^)مصحجهةمن)وحيئعشرالتاصع

تلبويلىوبوجههمنمصرأوثاننزبحفمصرالىوقادمصريعة

داخلها(.مصر

التوراةعقاثدمعظمفيتتكررعبارة(سحابةعلالرب)وركوب

)بعل(الههمحولالكنعانمنأساطيرمنمأخوذةف!نهاسابقأوردوكما

فيلدورهاشارةوهي(الغيومو)ممتطي(السحاب)ممتطيالمسمى

الكنعاني!.علىالمطراسقاط

علغضبهلينشرالربسيأقيقادميومفيبأنهأشعياءويتنبأ

اثمليماتبمكانهمنيخرجالربذاهونهالأشعبهوششنىالأرض

فيتتلاهاولاتنطيثماءهاالأرضفتكشففيهمالأرضسكان
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.خ!ديدالمظيمَالقاصيبسيفهالربيعاقباليومذلك)فيبعد(ما

فياللىيالتئينوبقتلالمتحويةالحيةلوياهمانافاربةالحئةلوياهلان

البحر(.

أرادعندماالرببأنيقولالذيالتكوينلسفرعوتهذاوفي

فتصارعالسبعةالرؤوسذوالتنيناعزضهوالأرشالسماءيخلقأن

يوماأنيرىأشعياءنبوءةفيوهنا.الكونخلقللربوأتيحوقتلهمعه

لكن.البحرفيالذيالتنينويقتللوياثانيقاتلالربوينزلسيأقيما

نرىالاولىالمرةفي.القتلأوالقتالهذافيالسببيبينلمأشعياء

هوهناالتنينولكنْئقتلثمالخلقمسيرةتعزضهاثلةقوةالتنين

ليقتلالربيدعوولاسبب،ندريلامنوجهمنوهاربهارب

مخلوقاته.علىخطراًلايشكلأنهطالماالهاربالتنين

ولكنوالؤهـىالمدنعلىالمصائبتحلالجنردربمنوبغضب

فيرأيناهااليالوثنيةالآلهةلغضبصدىسوىيكونلاالغضبهذا

برمحدٍتفتقدالجنودربقبل)من.وفيرهاالكنعانيةالوثنيةالأساطير

جميعهاوهذهكلة(نارولهيبومحا!فبزوبعةعظيمو!وثوزلزلة

ورعدهالآكلةونارهبعلقدستالتىالكنعانيةالأساطيرفيوردت

.المدمرةوزلزلتهالقاصف

مناليهودتوارثهماظلفيالتوراةقولحسبأشعياءويبقى

واضحة.بشريةبتفاصيلالربيجسدحيثالأخرىالشعوبأساطير

فضبهبعيدمنيأقيٍالرباسم)هوذا0؟الاصحاحفييقول

كلةكنارولسانهسخطاممتلم!انشفتا.،محظيموا!ريق،مشتعل
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المتخيلةالصورةالآنفلنتصور(الرقبةإلىد!لغكامركنرونفخته

،الجارفكالنهرونفخته.شررآينفثواللسانعظيمتانالشفتان

الذيالتنينصفاتأو؟بعلالإلهصفاتالصفاتهذهأفليست

صفاتعنكئيراًتبتعدولِاهكذاإنها؟والخرافاتالأساطيرفيعرفناه

منهاخوفهبسببذلكف!نالانسانعبدهاكانوإذا،الوحوش

به.وبطشها

يرتويولادماَيقطرسيففلهمسّهاهيصلالربكضبونرى

بشحم،ونيوسخرافبدم،بشمدماًاطلىامتلاقدسيفاللرب

دمحوىأجلمنجزاءًسنةانعتاميومللربلالأنكباشكلي

(.صهيون

للربأولاداليهوأنترىدعواتأشعياءسفرأواخرفيوتظهر

ليرىالأبىضالىوينزلالسماءيشقأنالربهذامنأشعياءويطلب

زفير،وجمدكفيرتك)أين.ويدمرهاالأرضليشعلينزل،الأثام

ابراهيميعرفنالموانأبوناانتن!نكامثنمثنحويومراهكأحشائك

اليتك(اسمكالابدمندوليْناأبوناربياأنتإسراثيلبدرفالموان

النارنشملكماالجبالنزلزلحضرنكمنوتنزلالسماواثتشق

تنلي(.المياهالنارُو!ملافشيم

أساطيرفيكئيرةبأشكالأوبشكلعليهانعزالمعتقداتوهذه

)بعل(.الوث!الإلهأساطيرفيلاسيماالكنعانمن

ونحتتمأشعياءيختتم-والستينالسادسالأخير-الاصحاحوفي

السموات.الربقال)هكلىافتقولالالهذلك/حولرؤبتهاالتوراة

012--

http://www.al-maktabeh.com



مكانوأينليتبنونالديالبيتأينقدميموطىءوالارضكرصيئ

بحمؤليردكزوبعةومركبلا4يأقيبالنارالربذاهولأنه..راحتي

كلمحلىوبسيفهيعافببالنارالربلأن.ناربلهيبوزجر.فعبه

(.الربقتلىويكثربشر

صفاتتلخصأكاأوأشعياءسفرئلخصالعباراتهذهان

كانوانجغرافيةحدودلهربفهو.التوراتيوناختزنهالذيالرب

مركباتولهناقمالهوهو،ويرئاحذ"ليسكنبيتأيريدهوثم.كبيراً

ف!نهغضبهحمي!اذاكالزوبعةالأرضالىنزلغضباذا.كالملوك

وسيلة،النارتحدروعقوبتهوطبيعةالناريةبالصاعقةالأرضيصعق

عنيتوقفولنيأبهلنف!نهطريقهعنانحازواالذينقتلاهكثرومهما

رافضيه.تجاهالدمويمشروعه

ولكنهوالوعظوالوعيدالتهديدلينيزاوحأشعياءسفران

البابليةالميثولوجياتأثيرتحتوقعوايناللىالكتابرؤيةمنيخلولا

ومنارمياأوأشعياءأوحزقيالإنوغيرهاوالاشوريةوالكنعانية

تلبيسهممنيسلمواولمالتوراةزيفمنيسلموالمالأنبياءمنشابهم

كلامنىويختلطرؤداهمتختلطفلذلك.والتعاليموالامثالالاقوال

هواهمحسباليهوكتبةقبلمنالتوراةوضعبسببذلكوكل

تحقيقهاينشدونال!مصالحهموحسبفيهمخارجيةمؤثراتوحسب

ومسنفبلهم.حاضرهمفي

إرميا:سفرفيالإلهي"التصور

اسراثيلب!لتمجيدالتوراةدعوةيلفالذينفسهالحيط

سفروفي.التوراةأسفارجميعفيممتداًيظلالمزعومةرخصوصينهم
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منأساساًالمنطلقةالتوراتيةالدعوةوهو،واحداًالرابطيظلارميا

وولقةبالتفوقالخاصالحسذلكعلىوالمعتمدة،العرقعنصرية

.بالربخاصة

نداءاتهفيأشعياءيجاريالتوراقيالنبي)رمياف!نحالكلوعلى

الىللعودةدعواتهيأوالربعنابتعادهمعنيتخلواكيلليهود

الآلهة.منغيرهعبادةعنوالتخلياسراثيلربديانة

الربتال)هكذا:قولالسفرهذامنيأقيالثافيالاصحاحفي

الباطلوراءوساروامحنيابتعدواحتىجورمنأباؤكمفيوجدماذا

مصرأرضمنأ!عدناالدكيالربهوأينيقولونولمَباطلاًوصاروا

لتنهلوابساتينأرضالىبكموأتيت.البريةأرضفيبناسارالذي

الربهوأينيقولوالمالكهنة.أرفىوبخستمفأ!ميتموخبرهاثمرها

ي!علتنبأواوالأني!اءمحليمحصواوالرمحاة،بعرفوفيلمالشريعةوأهل

(.ينفعمالاوراهؤفبوا

الحيطربطعلتركزالتوراةأنالنصهذاخلالمنفواضح

الارضبامتلاكلهمالرببوعدقالتال!بالاسطورةالتاريخي

ماذاارمياطريقعنتساؤلأالربيطرحالنصبدايةمن..المقدسة

وراءوسارواعنهابتعدوالقد.يزكوفيحتىجورمنلناليهودوجد

بهذاايما!وهشاشةاليهودان،باطلًاأنفسهماليهودصاربلالباطل

مصر؟مناخرجناالذيالربهذاهواينيتساءلونجعلتهمالرب

منأخرجهمالذيهوالتوراةتقولماحسبالربهذاأنونسوا

والثمار.الخضرةذاتالكنعانمنأرضالىسيناءعبرالظلم
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أرضي.ونجستمفأتيتمالربقولالنصهذافيويستوقفنا

علاقةلليهودوليسلهلأنهامباركةوهيبهخاصةالربأرضفالأرض

لقدالربلسانعلىيقولالنصانبلالارضبهذهتملكيةأووراثية

نأالنصويوضح.لهوخصهاالربباركهاال!الأرضهذهنجستم

والملوك.يعرفوهلمبالشزيعةاختصواوالذينربهمنسواالكهنة

الأنبياءوحتىكلهاالعقاثدوحرفواالظلموأقامواربهمعصواوالحكام

بعل.الوثئالكنعافيبالإلهوتنبأواالربتركوافقد

عليهاوالقاثمون،الشريعة.تغيرانيهودلدىشيءفكلاذأ

عبدواالههمعبادةوبدل،والكهنةوالأنبياءوالحكام،لهاوالمفسرون

.والخيراتالثمرمنهاأكلواالتىالارضونخسواالبعل

فعلى.الوثنيةاليهوعقاثدفيواضحةبصماتالسفرهذاويزك

اسرائيل!تخزيهكذاوجداذاالسارق)كخزييقولأرميالسان

وللحجرأيأنتللعودقائلينوأنبيلرهموررسارهموملوكهمهم

بليتهموفثوفي.الوجهلاالقفانحويحؤلوالأكمولدتقأنت

(.لنفسك!نعتالقألهتكلأينوخلصنا،قميقولون

الربعناليهودأبناهكافةتحؤلالنصهذايوضحماوأكثر

عودعبادةالىالحدبهموصلوقد.الاخرىالشعوبعقائدواتباعهم

وعندما.أدبارهمالربلذلكوأداروا.الوثنالحجروعبادةالشجر

)ادمحوالهمفيقول(الربأعا)خفصناينالرنعليهمالمصاثبلمحل

نحلصكم(.حتىألهتكم

علمتولذلكيهودا(ياألهنك!ارتمدفكمحددمحلىوالأنه
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المساكيننفوصدمؤجدأذيالكفيأيضأطرقكأيضأالشريرات

الازكياء(.

نقدأنتgمt)اصاثيلمخاطبأالثالثالاصحاحفيالربويقول

لمأبنوانظريالهضابالىمحينيكابىفعيكبرينبأ!حابزنيثِ

ونجستالبريةفيكأمحرايلهمجلسثِالطرقاتز،تضاجعي

لك(.كانثزانيةامرأةوجبهة،بزناكالارض

والقرىالمدنعددعلىاليهودألهةصارتفعلاًأنهارميايؤكد

إلعقاثدتفسخمدىعلىمايدلوهذافيهاوشيشونيحتلونهاال!

علىيقتصروالمأضهمويؤكد،وتنوعهاانتشارهاأواليهوديةالوثنية

الزقوفيالآوثانعبادةفيطرقهمالاشرارعلموابلأنفسهم

أرضاًيتركوالمتحديدأاليهوونساءاليهوأيضاًانويؤكد.والموبقات

للزانيننسائهموجلبجلبهموأساليبالأرضونجسوافيهاوزنواإلا

.والموبقاتالزقيستجدينالطرقاتعلىالنساءقعدتحتىكُزت

جبهةعلىعاروصمةَاصبحتالسيثةالظاهرةهذهاسمذحالولكثرة

بدي.كل

نأعجبفلاالكلامهذاتقولالتىهيالتوراةكانتواذا

نساءهموالفحشاءالزقممارسةامتهنمنأولأنالباحثونيؤكذ

همبلحلالأبناءليسواأبناءهمأنيؤكدواأنعجبولا.اليهود

عدميؤكدماأيضاًوهذا،نساؤهمزنتمالكزةسفاحاًجاؤواجميعاً

الكنعان!نمن،البشرمنخليطانهم.المزعوم.اليهوديالعرقوحدة

وغيرهم.والحث!نوالمصرلننوالفرسوالبابلمنن
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الاصحاحفيالربلسانعلىجاءماذااخرىمرةولنلاحظ

جبلكلالىانطلقتاسرائيلالعا!يةفعلتمارأيت)هلالثالث

هلى.كلفعلتبعدمافقلتهناوزنتخضراءشجرةكلوالىعال

كللأجلأنهفرأيتيهوداالحاث!هأختهافرأتترجعفلمإلنارجمي

لمطلاقهاكعابوأعطيتهانطفقتهااسرائيلالعا!يةرنتاذاالاسباب

هوانمنوكان،أيضأهيوزنتمضتبلأخثهايهرداالحائنةنحف

الشجر(.ومعالحجرمعورنتالارضخستأنهارناها

أماكنهممنمكانكلفياليهودأنتفصيلإًيؤكدالنصوهذا

تبعتهاثم)اسرائيل(دولةالخيانةبداتداثمةكبرىخيانةربهمخانوا

ولآنوالعدوانالاكتصابعلىقامتاالدوللتينهاتينولأن،عودادولة

والدينيةالعقاثديةالاصالةمننوعاًيوماًيحملوالماليهومنسكانهما

شانهمامنوكلوالحرامالزقشعباهماوأباحربهمامنبععنانشقتاف!نهما

الاوثانعبادةفيالناصمنوالمغالينالمتطرفينصففييجعلهمان

الغرائزهذهلنشرجهدبكلوالعملبلالاخلاقاعأنوأسوأوتطبيق

أزمانسلسلةعبرالمعروفدررهمهووهذا.الناسبينالحيوانية

فيها.تواجدواال!التاريخ

إلههمبدلوعبدوهسعواالمالوراءاليهودأنالسفرهذاويؤكد

منالأخهم.المالوربالمالنحوقادوهموانبياءهمكهنتهمانبل

الكاهنالىالنبيومن،بالربحمولحواحدكلكبيرهمإلىصغيرهم

(.بالكذبيعملواحدكل

يةاليهوالعقاثدطبيعةالسابحالاصحاحيوضحاخرىومرة
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وتقتلون)أتسرتون)رميانبيهلسانعلالربفصلهاال!وأخلاقهم

لماخرىألهةوراهوتسيرونللبعلونبخرونكدباًولمحلفونوتزنون

تعرفوها(.

ئلحقهاأندونتكنلمالأخرىوالآلهةوالاصنامالأوثانفعبادة

اليهودطبقهاوقدبطقوسهامرتبطةالمعتقداتفهذهفاسدةمعتقدات

ويزنونحقبغيرويقتلونيسرقونفهموعاداتٍومعتقداتٍعباتً

ألهةوراءوشيرون)بعل(للصنمالاضاحيويقدمونزوراًويحلفون

.اخرى

والإفسادالاباحيةطقوسوجميعالاصنامعبالةطقوسجميعان

علىماطبقوهأكزومناليهودبهماتعلقأكثرمنلهيأشكالهبشتى

الواقع.أرض

مدنفييعملونlit,ئرى)أماالسابقالا!حاحفيويقول

الناربوفدونوالأباهحطباًبلعقطونالأبناءأورشليمشوارعوفييهودا

ولسكبالسمواتلملكةكعكاًليصنعنالعجينيمجقوالنساء

ينيظوفي(.لكياخرىلأفةسكائب

والنساءوالرجالفالأطفالاليهوكلالوثنيةالعقائدلفتلقد

منيصنعونثماخرىلألهةالتقدماتأجلمنيشنركونجميعاً

الذباثحويقدمون،اخرىألهةوالفضةوالذهبالنحاصسكاثب

إغاظةأجلمنذلكوكل.عنهمالوثنيةالآلهةلترضىقرابينودماءها

والاكتصاب،الاحتلالنحووجودهمبدايةفيمعهمسارالذيربهم

.سيناءعبر
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لدىوالاجدادالآباءعبادهتظهرالسابعالاصح،حخلالومن

بهذهتقومكانتقديمةشعوبمنأخذتقدالعقاثدوهذهاييهود

عظام)يخرجونحياتهممراحلمنكئيرفياليهوداعتنقهاوقدالعبادات

سكانومحظامالأن!اءومحظامالكهنةوعظامرؤساثهومحظاميهوداملوك

جنودولكلوللقمرللشس!ويسطونهاقبورهممنأورشليم

والتيوراءهاسارواوالتيمحبدوهاوالتىأحبوهاالتيالسمواث

Uا(.سجدواوالتياسش!اروها

الاصحاحخلالومن-ارميا-السفرهذاأنالامرفيوالغريب

نحنتمولون)كيف:فيقولتحريفهاتمالشريعةكتابةبأنيقؤالثامن

الكتبةقلمحؤلهاالكذبالىحقاًانه،معناالربوشِريعة،حكماء

نأيةالربكلمةرفضواتدبهاأخِذواارثامحراالحكماهُخزِيَ،الكاذبُ

لهم(.حكمة

المصادرجميعانالاالتوراةكتبةقبلمنفيهخرفماورغم

تعاليمهكلورفضواارمياعذبوااليهودبأنتقرالكهنوتيةحتىالدينية

قاموسفيماجاءذلكعلىشاهدأكبرولعلحياتهطوالوضايقوه

ومراثيه.وسفرهلإرمياترجمتهفي:المقدصالكتاب
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لارهيااليهودرفضقالمقدسالكتلبثاهوسشهادة

الوثنية:عقائدهمعلىوبقائهم

عناليهودبرعكُلفواالذينالكبارالانبياءمنارميايعتبر

يوشيااليهوديالملكزمنفيالنبويعملهبدأوقدالوثنيةعباداتهم

خدمتهوجملةويهوياقيميواحازأمثالبعدهأتواالذينالملوكوزمن

سنة.وأربعناحدى

هموقاومهعاداهمنأولأنالمقدصالكتابقاموصويذكر

فيالاستمرارعنيمتنعلمانهددوهوقدعناثوثمنطقةمنمواطنوه

عاماًعداءاصبححتىوانتشرعداؤهذاعوقدضدهمالاصلاحيعمله

وقد.بالمقاومينقضاءهينزلأنالربمنظالباًيصرخانالىألجأهمما

للمعبدالأولالناظر)فشحور(الكاهنوهواعداثهمنواحدقام

.المقطرةفيوجعلهارمياوضرب

اليهوديةسلظاتتدارستمحاصرةالقدصكانتوعندما

ذلكبعقبالذييهوداوسبيالكلدانمونبتقدمالخاصةارميااتنبؤ
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منبدلأالحربيةوالناحيةالسياسيةالناحيةمنالنبواتهذهفيونظروا

عليهوادعواالعقاثديالصعيدوعلالدينيةالناحيةمنفيهاينظرواأن

رفعولماالمدنعنالمدافعينهمثبطتوالقدسعوداضدنبواتهأن

الفرصةهذ،ينتهزانارمياوأوشكحينالىالحصارالكلدانيون

الكلدانيينالىليذهبنرّبأنها!همشأنهلبعضعناثوتالىللذهاب

وأخذهحبسهمنصدقياالملكأطلقهكثيرةأياموبعدالجبفيوألقي

يدالىيدفعبأنهارميافأخبىهبشأنهالربكلمةعنسرأوسأله

يحسنواوانالسجندارفيارميايضعواأنصدقياوأمرالكلدانمِن

ثم.جوعاًليموتالجبفيورموهأخذوهالرؤساءولكنمعاملته

جاءثمساحتهالىالسجنوحلمنفأخرجهحبشيعبدعليهاشفق

ولذلكلهمتأييدهبسببسُجِنَأنهوظنواالمدينةواحتلواالكلدانيوفي

الاختيارحقومنحوهسراحهأطلقئم.الجيدةبمعاملتهأمرأأصدروا

المدينة.فييبقىأوبابلالىيذهبأنفي

علجلبتفقدولذااليهودعلىقضاةرسالةرسالتهكانتلقد

وكثيرأ،واضطهدوهعليهافبرواوقدوعداءهممواطنيهمقترأسه

الوثنيةاليهودعقائدعلحرباًشنقدوكان،السجنعذابقاصىما

المصاثببأنأليهودتذكيرمنهاكثيرةدينيةاصلاحاتأجرىانهويقال

.كثيرةوثنيةبدياناتتعلقهمبسببجاءثعليهمحلتال!

المصلحالنبيهذاماتكيفالمقدصالكتابقاموسفييردولم

قبلمنقتلافتلأنهالىقئ!يروغيرهاالدينيةالمصادرمنكثيرأولكن

عباداتهمعلىوالتهجمبلونقدهمنبذِهممنعليهكانلمااليهود

فيه.لاهوادةهجومأالوثنية
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اليهودمنغضبهعلأخرشاهداًارميامراثيجاءتوقد

للقدسرثاؤهجاءوقد.الربعبادهعلىوخروجهمالوثنيةوعقألدهم

ن).اليهودعلىبالسخطمليئاًالبابليوناحتلهاال!والمدنوالقرى

الىولجوئهماليهودانحراتبسببكلهاحلتال!المصائبسبب

والرشوةالمنثشركالزقسافلةأخلاقمنومالحقها،الأصنامعبادة

.الموبقاتتلكمنوغيرها
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حزقيالسفرفياليهوديةالوثنيةعقائد

حزقي!:سفرقاليهوديةالوثنيةالعقائد

ديانةعنأخذوااليهودأنكيفسابقةصفحاتفيرأينالقد

والأخذالتأثرذلكفيالمباثرالوضوحلكنعقاثدهممنكثيرأالبابلمِن

أنبياءقبلمنصارخةشهادةجاءتالتيالتوراةبعضأسفارفييظهر

لهذاالتاليةالاسفاروبعضحزقيالسفرلاسيماالنفيفياليهود

قاطعةدلالةتدلالأخرىالرموزوبعضالواردةفالمفردات.السفر

البابلية.العقاثدورمرزمفرداتمنالكبرىالإستفادةعلى

تسميهاكماافهرؤىحزقياليرىالأولالإصحاحففي

،ونارعظيمةسحابة،عا!فة)ريحيقولالرؤىهذهوفي.انتوراة

وأيدي)العجل(رجلكقدمأرجلهاحيواناتأربعةوسطهاوفي

فوجهوجوههاشبهأما.الأربعةجوانبهاعلأجنحتهاتحتانسان

شبهأمالأربعتهانسرووجهالشمالمنثورووجه،أسدووجهانسان

(متقدةناركحجرفمنظرهاالحيوانات
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جاءتمفرداتوالنارالعظيمةوالسحابةالعاصفةفالريح

افرزتالتىالخلفيةلكن،بعلالكنعافيالإلهاساطيرفيبحرفيتها

المفرداتهذهوتعتبربابليةخلفيةفهيوالأسدوالنسركالثورمفردات

.التوراةكتبةبهتاثرولماالبابليالسبيأيامحزقيالرآهلماانعكاسا

فيماجاءحسبصحيحةتكنلموغيرهاحزقيالرؤىأنوالواضح

فيدونوهاالذيناليهودوالكهنةالأحبارصنعمنهيانماالكتابهذا

للميثولوجياانعكاسأمفرداتمنفيهابماالأسفارهذهوتعتبر.بابل

وثقافتها.البابلية

:فيقولالسادسالاصحاحفيحزقيالالىالربتكلموقد

مذابحكمفتخربمرتفعاتكموأبيدسيفأعليكمجالبأنذا)ه

جثثوأضعأصنامكمأ!نامقدامقتحموأطرحشمساتكموتتكسر

اذامذابحبم(تدامعظامهموأذريأ!نامهمقداماصائيلبني

.(أصنامهموراءالزانيةوعيونهمعنيحادالذيالزافيقلبهمكسرت

عقائدهمعلىظلوااليهودأنالاوالأنبياءالمصلحينمجيءفرغم

بالفناءالربيهددهممرةكلوفي.لهاخادمينبهاملتصقين،الوثنية

منذلكشابهوماوالمحرقاتالأصناميبعونمايزالونلأنهموالذل

الوثنية.الديانةرموز

الأصناميعبدونالمقدسفياليهودبعضظلحزقيالزمنوفي

وأراهالنبيهذاأخذالربانتقولالتوراةانحتىلهاويخلصون

واذاالشمالطريقنحوعيني)فرفعتُ.القدسفيتُعبدكيفالأصنام

أدميابنلىوقالالمدخلفيهذاالفيرةتمثالالمذبحبابشماليمنب
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اسائيللي!تالتيالعظيمةالرجاسات.لاعلونماهمرأيتهل

شكلكلواذاونظرت)فدخلتمفدصي(عنلإبعاديهناعاملها

الحائطعلىمرسومةامرائيلبيتأصناموكلنجسوحيواندبابات

اسرائيلبيتشيوخمنرجلأسبمونتدامهاوواقفداثرةعلى

الرثيقولونلأنهمالبخوريقدمون.دائرةعلىالحاثطمحلىمرسومة

الرببيثبابمدخلالىي)فجاء(الأرضتركقدالربلايرانا

ثمتموز(محلىيكينجالساتنسؤهناكواذاالشمالجهةمنالذكي

منالربهيكلبابمحندواذاالداخليةالرببيتدارالىيجاء

الربهيكلنحوظهورهمرجلاًوعشرينخمسةنحووالمذبحالرواق

الثرق(نحوللشسرساجدون-وهمالشرقنحوووجوههم

الثامن.الإصحاح

تشتتهممنالرغمعلىاليهوأنالفقراتهذهخلالمنواضح

بعضنرىالأولالمقطعففي.العقائديتشتتهمعلىعافظينظلوا

لمدباباتلبعضمنحوتةرسومالثافيالمقطعوفي(الغيرة)ك!لهالأصنام

فينراهااقيالقديمةالعباداتمنوهذهأشكالها(بشتى)الحيوانات

وغيرهما.البابليةوالديانةالمصريةالديانةرموز

البابليالإلهعبا!ةهوالعقائدهذهفيالجديدالشيءأنغير

تمثلوااليهودأنيعنىوهذاعليهينحنَاليهودياتفالنساء)تموز(

عامنصفيقصدبأنهوالقائلةالسومريالأصلذاتالبابليةأسطورته

الآلهةقضاءتمحيثفوقهاعامونصفالأمواتعالمفيالأرضتحت

الاساطيرحسبوعشيقها)عشتار(شقيقهو)وتموز(،بذلك

دليلوهذا.للشسىعبادتهمعقائدهمفيأيضأوالجديد،البابلية
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الاولتأثرهممنذعقائدهمفيالشسسعبادةترسيخعلىواضح

لدىسائدتكانتالتيالشمسبعبادهبتأثرهموانتهاءًبالمصرل!ن

النهرين.مابينشعوبمنوغيرهموالفرسالبابليين

حيثاليهوديالربمحدوديةتصورالتوراةكلماتلؤكد

ضيقيؤكدماوهذا،الأرضعنرحلفقديرانالنالربإنيقولون

بهم.الخاصبالإلهإيمانأكانولوحتىوعدوديتهاليهوديالإيمانأفق

الربمجدحزقيالالنبييصفالعايثرالإصحاحوفي

الوصفهذامنويسندلالكروبيمعليهايطلقال!والمخلوقات

وصفوبينالكروبيملشكلحزقيالوصفبينالواضحالتطابق

هذا:الإصحاحهذافييقول.آلهتهالبعضالوثنيةالهنديةالعقائد

أنهاوعلمتالخابورضهرعنداسرائيلإلهتحترأيتهالذيالحيوانهو

أيديوشبهأجنحةأربعةواحدولكلأوجهأربعةواحدلكلالكروبيم

وجهالثافيوالوجهكروبوجهالأول.الوجهأجنحتهاتحتإنسار

نمعوجهوالرابعأسدوجهوالثالثإنسان

لهاحزفيالوصفف!نالملائكةنفسهاهيالكروبيمكلنتوإذا

عندعرفناهاالئايوثنيةالآلهةلبعضوصفأيعتبرالتوراةأوردتهكما

وضعتالئالمسيحيةالمعتقداتبعضلدىبعدفيماوعرففها،الهنود

الوجوهوتعدد.تخيلاًشكلهاتخيلتأنبعدوجسمتهاالربملائكة

فالتمثال.وثنيةديانةمنأكثرفينراهالآلهةلتلكأوالمخلوقاتلتلك

وفيواحدجسمفيوجوهثلاثةلهالهندفيعاممعرضفيالموجود

وفشنو.يراهماوهو.هيئاتالثلاثذوالإلههناكالبراهاميةالديانة

سيا!شرقوجنوبالهندبلادفيكثيرةتماثيلفيويجسدونه.وبسيفا

-134-

http://www.al-maktabeh.com



الثلاثةبالوجوهوالقائلةالوثنيةالعقائدذاتالبوذيةالديانةتنتشرحيث

للأله.الثلاثالهيئاتاو

هيثاتذا)مردوخ(الإلهمنيجعلونالبابليةالديانةفيوحتى

الحيوانيةالتجسيداتمنبكثيرلهرمزواوقدثلاثةوجوهاوثلاث

وجه.مناكثرلهوالذيالمجنحالثوركجسم

البابليالزاثمناستقواقدالتوراةكتبةيكونأنبعيدأوليس

ودانيالحزقيالالىونسبوهاالمعتقداتهذهالإلهوجوهبتعددالقائل

بشأنتعاليمهأوحزقيالتعليماتوتتشابه.الأنبياءمنوكيرهمو!ارمياء

لجنسالموجهةالتعاليمخاصةواشعياء)رمياءتعاليممعاليهودأخلاق

زانياتللرجالصياداتأكنمنغيرهمايرىمثلفيهنويرىالنساء

ورحنتعلمنهانجسةلمعتقداثارضاةوذلكالمشينةالاعماليمتهن

.الناسبينمعتقداتهاينشرنبدورهن

يُخطنللواقي)ويل13الإصحاححزقيالسفرفيالتوراةتقول

لا!طيادقامةكللرأسنحداثويصنعنالأيديأو!اللكلوسائد

النفوس

علىاقتصرتشكليةوثنيةحزقيالزمناليهودوثنيةتكنولم

والتصقتقلويهمفيترسختقدهيانماالشكليةوالطقوصنالعبادات

قلوبهمالىأ!نامهمأصعدواقدالرجال)هؤلاءيقول.بأرواحهم

بيتأخذالكي:يقولثم.(أوجههمتلقاهاثمهممعثرةووضعوا

بينوقدبأصنامهم(عنيارتدواقدكلهملأكمبقلوبهماسرائيل

علىوشددالآخرونالانبياءبينهامثلماتمامأاليهودأخلاقحزقيال

ونساءبناتغاياتمنوكغايةالماللكسبكوسيلةالزقاستخدام
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وبنين،عابركلعلىزناهمسكبناليهودبناتانيرىفهو.اليهود

شعبهن-يقومثم.الزقمهنةلممارسةالجبالفيواماكنمرتفعات

ويذكر.كثيرةوثنيةلآلهةقرالينالضحاياوتقديمالأولادبذبح-اليهود

نجسوالقد.بعدهالارجعةعظيمةخيانةالههمخانوااليهودانالسفر

التماثيلصنعهمبسببوذلكفيهاسكنواالتىالارضمنشبركل

البلاد.وكلالمعابدكلفيوالأصنام

كلنلخمرانوالعشرينالثافيالإصحاحخلالمنونستطيع

اليهود)مدن:يقولحيثواخلاقياتعقائدمناليهودعليهماكان

كعيرالإسمنجسةبهامتنجسة،للآ!نامصانعة،للدمسافكة

المنكراتفعلمحلىيتنانسوناليهودالرؤساء،الربضدالشفب

همأباهأهانواالجميع،ومحبادتهاالأصنامو!نعوالزقكالقتل

باليتيموفكلوا،والاضطهادبالظلمالنرباءعاملوا،وأمهاتهم

أجلمنوذلكبينهممتفشيااسلوباالوشايةا!بحت،والأرملة

وأذلت.أبيهعورةكشفالانسان.يردمحهمعرادونالدماءسفك

بالأختالفاحشةعمليحرموالم.الزقمعهاومارسواالطامثالمرأة

(.والكنةالبنتوحتىوالخالةوالعمةوالأم

اليهودأخلاقعنتحدثاقدوأشعياءارمياانسابقأأوردناوقد

.حزقيالبهتحدثالذيالكلامونفساللهجةبنفس

فترةوهيواحدةفزةتقريبأعاشواالأنبياءهؤلاءأنويبدو

وفيشكلهفيواحدهوماقالوهأنعلىيدلماوهذاالبابليالسبي

الىمكانمنالمواضيعاوالمضامينترتيباختلفوانمضمونه

.مكان
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يغلب.واحدنمطمنصياغةجاءتالاسفارهذهوصياغة

تلفهاالحزنمسحةف!نعاموبشكلالأدبأوالشعريالاسلوبعليها

لليهودوتخريبهالربلتهديدوصفبالمحصلةوهيجميعآ،

تبيحال!وعقاثدهمالوثنيةومسلكياتهملأخلاقهموفضح،وممتلكاضهم

والبشرية.الدنيويةالشرورأنواعوجميعوالقتلالزق
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هوشعى.سفرفياليهوديةالوثنيةعقائد

زكريا..وصفنيا.حومنا.ميخا.مويىعا

مسيوهلا

ميخا-وعاموسهوشعسفرالأاليهودعقائدء

و!خي:وزكرياوصفنياوناحوم

السابقةالأسفارفيجاءلمامكملةمضمونهافيالأسفارهذهتعتبر

وكيرهما.ودانيالحزقيالسقرمثلمباشرةعليها

فيمتفشيةاستمرتالتىاليهودلعقاثدفضاثحعنعبارةفهي

تجسيدمنكثيرأتحوياسفارأيضأوهيوعقولهمومسلكياتهمنفوسهم

والتقريعيالتانيبيالأسلوبوبنفس.بهتجسيميةصفاتوالحاقالإله

ليؤكدوااليهودالمصلحينوبقيةهوشعجاءوحزقيالدانيالاتبعهالدي

وتعاليمه،الههمللربتماماًكالفةهياليهوديةالعقاثدتلكطبيعةان

منكلترفضبلعنهلاتنحازوالسوءالشراخلاقياتكلناشرةوهي

ويرى.واضطهادهنفيهاوقتلهفيولايتورعونلإصلاحهميأقي

تعاليمهمجميعفياليهودعليهماكانتكرارالأسفارلهذهالقارىء
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الثالث:الاصحاحفيجاءالقاصيالتقريعاسلوبفمنومعتقداتهم

وزانية!احبحب!ةامرأةاحببأيضأاذهبليالرب)وقال

لهاوقلت.أخرىألهةالىملتفتونوهماسرائيللبنيالربكمحبة

لك(كذلكوأنالرجلولاتكوفيلاتزفيكعيرةأيامأتقعدين

لاسيما،والتنديدالتقريععلىكليأيعتمدهوشعاسلوبفنرى

محبةفهيلربهماليهودكمحبةالزانيةلزوجتهالرجلمحبةيشبهأنه

جدأيركزالمضمونهذاأنونرى،ومرفوضةمنبوذةمشبوهةعلاقةٍ

ف!نآخروبمعنى،الشريفارتباطهاوعدمالزانيةعلاقةمفهومعلى

الذيناليهودتمامأتشبهكثيرينرجالأتعاشرلأنهالهالاعهدالتيالزانية

الزانيةتتنقلكمالأخرىعقيدةمنيتنقلونفهمواحدب!لهلهملاعهد

رجل.اليرجلمن

لزاليهودأناخرىمرةهوشعيؤكدالرابعالاصحاحوفي

قول)اسمعوا:يقولاللاأخلاقيوالسلوكالشرطريقعنبنحازوا

أما"لاهلأنالأرضسكانمععلامةللرباناسرائيليابنيالرب

وسرقةوقتلوكذبلعن،الأرضفيدثهمعرفةولااحسانولا

دماء(ئلحقدماء،وفسق

اوصاهاالتيالعشرالوصايالنقائضتوضيحالنصهذاوفي

اصائيل.لبنىموصى

،وهكذالاتسرقبدَلَوصقة.لاتقتلبدَلَقتلاًاصبحتوقد

رافضةعقائدهياليهودنفوسفيترسختالتيالعقائدانيعنىوهذا

عليها.المتعارفالانسانيةالسلوكياتولكلالسليمةالمعتقداتلكل

-913-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يوضحهوضعيخاطبالذيالربف!نالاصحاحنفسوي

الىسقطواوكمالوثنيةسخافاتهمهيوكماسرائيلبنوعبدماذا

تعصبهاعلىتظلذلكتوردال!التوراةلكنمعتقداتهمفيالحضيض

شعبهعنيتحدثعنهميتحدثالذيفالرب.الخاصل!لهورؤيتها

رباالإلهيتصورونظلواأنهمبمعنىالشعوبكلعنوليسبهالخاص

روحلأنفبر.وعصا.خشبهيسأل)شصيبهمخاصاًاقليمطقوميآ

الجبالىرؤوسمحلىيذبحونالههمتحتمنفزنوااضلهمقدالزق

وتفسقبناتكمتزفيلذلك،البلوطتحتالتلالعلىوي!خرون

.يفسقن(لأ!هنو!نانكميزنينلأثهنبناتكمأعاقبلا،كنلأمكم

ورمزاليهوديةللخيانةكرمزالزقفاحشةعلىالسفرهذاويركز

والتيوالكثيرةالمتنوعةوالمعتقداتالعقائدواتباعهمربهملرفضهم

الههم.الربتعاليمعنتخرججميعها

زق(زنوامناثمتهماننهتمنى،اثركؤبالأصنامموثق)انرايم

اسراثيلتنخستدافرايميارنيتالآن)افكالخامسالاصحاحوفي

وهمباطنهمفيالزقروحلأنالههمالىيرجعونلاتدمحهمانمالهم

ولايجدونه،الربليطلبواوبقرهمبننمهمبذهبونالربلايعرفون

أجنب!ن(أولادأولدوالأنهمبلربفدرواقدعنهمثنحىقد

لانهماسرائيلبنييرفضالربف!نالسياقهذافيفحتى

همبلاليهوديةالىلاينتسبونابناءفجاءهمزنواالتوراةرأيحسب

لمطالماعنهميستغئبهمالخاصوربهمشعوبعدةمنعرقيخليط

هذاويعود.يزعمونحسبماوخصوصيتهمعرقيتهمعلىيحافظوا

الاسفارعليهاكدتكماالاوثانلعبادةاليهوداتباعدوماليؤكدالسفر
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منلانفهسم)!نعوا:الثامنالاصحاحفيفيأقيالتوراةفيالسابقة

ميياسامرةعجلكترنحتد،ينقرضوالكيا!نامأوذهبهمفضتهم

منايضاهوانهالنقاوةيستطيعونمتىالىعليهمالربفضب

الهأ(هووليسالصانع!نعهاصاثيل

كالشعوبطربااصائيلياالاتفرح9الاصحاحفيويقول

ذهبوامادعوهم)كل:11الاصحاحالهك(وفيعنزفيتقدلأنك

فيفلاحظالمنحو!ه(للت!ئيلويخورنللبعليميذبحونامامهممن

ديانةعلىخروجهمبسبببالانقراضلهمالربتهديدالنصينهذين

الخروجمعنىيأخذهناالزقولعل)بعل(الوثنيالإلهانواعواتباعيبم

للأصنامبالذبحالتعاليمهذهعنالخروحويقترنالربديانةعن

.المتعددةللالهةترمزوالتىالمنحوتةللتماثيلالبخوروحرقوالاوثان

وتتكررالجنودربمصطلحلنغمةالتوراةفتعودعاموسسفرفيأما

المحاربالربذلكعناليهودتصورلتؤكدعدةمراتالعبارةهذه

.والشعوبالاممضدحروبهمفيالجنودبقيادةبالقتالالمختص

قلتم(كمامعكمالجنودإلهالربيكونهذا)فعلى:يقول

يوسف(بقيةعلىيتراءفالجنودالهالربالعل:ويقول

ولكنالوثنيةاليهودعبادةعلىالحديثيؤكدالسفرنفسوفي

اليهودعبدهالذيعمونبنيالهوهوملكومالإلهعنيتحدثالمرةهذه

الذكيافكماصنامكموتمثالملكومكمصيحة)حملتم:مالترراةتقول

علىندمالربانمقولةايضاالسفرهذافيوتتكرر(لأنفسكم!نعتم

صنعمنهيالصفاتهذهانسابقافلناوبالطبعبيهودالشرفعل

إليهة.لابشريةصفاتلهويضعالربيجسمالذياليهودخيال
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كماالالهبحسدالتيالعباراتتوردالتوراةفانميخاسفرفيأما

وينزلمكانهمنيخرجالربذاهو)ف!نهفيرد:الأولىالاسفارفعلت

كالشمعالوديانوتنشقتحتهالجبالفتذوبالارضشوامخعلىويمشي

.منحدر(فيالمنصبكالماءالنارقدام

الربيسكنحيثالكنعانيةالاسطورةفيوردبمايذكرناوهذا

ويغضب.ويبكيويفرحويتجولمكانهمنويخرحصفونجبلفي

التيكالناربقوتهالرببانتوحيالثعابيرهذهفيالرموزايضاًانونرى

مجسدماديلإلهتشبيهاًكونهلايتجاوزالتشبيهوهذاالشمعتذيب

دوما.يغضب

كافةعباراتعليهاعتادتالذيالتهديديردالسفرنفسوفي

)وبم:فيقولالتوراةفيذكرهموردالذينوالأنبياءالمصلحين

خراباأجعلهاأ!نامهاوجميعبالنارتحرقأعقارهاوكلتحطمتماثيلها

تعود(.الزانيةعقروإلىجمعتهازانيةعقرمنلأنها

سابقاًرأيناهاالتىالالهلصفاتعرضاًفنجدناحومسفرفيأما

كمااتباعهيتخيلهخاصقوميوثنيلإلهصفاتمجملهافيوهي

الرب،سخطوذووم!ممكيورإله)الرب:يقولصفاتهيتخيلون

الغضب،بطيءالرب.أعدائهعلىغضبهوحافظمبفضيهمنمسّقم

العا!فوفيالزوبعةف!الرب،بريءولكنهالقدرةوعظيم

بيعويجفففينشفهالبحريسّهررجليهكباروالسحاب،طريقه

منه(.تنهدموالصخوركالنارينسكبغيظهالأنهار

الوثنيالكنعافيالإلهصفاتفياسلفناكماوردتجميعهاوهذه

وهو.مبغضيهويصارعالزوابعومنشىءتارةالعواصفالهفهوبعل
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والانهارالبحارإلهأيخمهاريمالالهمعويتصارعالسحابيمتطي

استفادكمالنصمنوواضح.عليهيقضييكادأولإرادتهفيُخضِعُهُ

أيامالكنعانيينمنتعلموهاالتيالتراثيةذاكرتهممنالتوراةكتبة

فلسطين.لأرضالأولالاحثلال

لاتسمعوأنثادعوياربمتىحتىيرد:حبقوقسفروفي

جوراً.وتبمراثماًترينيلمتخلصلاوأنتالظلممنإليكأصرخ

نألاسيما،أيوبسفرفيماورديشابهالتجديفوهذا

رفعوعدمالسمعبعدمويتهمهالربعلىيتجرأالتوراقيالمتحدث

إلانجدلا:صفنياسفروفي.يدعونهللذينالاستجابةوعدمالظلم

ومصروالاردنفلسطينسكنتالتيوالشعوبللأممالجنودربتهديدَ

لتلكالمعادياليهودءاللاشعورعنإفصاحاًالتهدلِدهذاوكان

بريا:وقالالربملاك)فأجاب:يردزكرياسفروفي.الشعوب

غضبتالتييهوداومدنأورشليمترحملاأنتمتىإلىالجنود

استيقظقدلأنهالربقدامالبشركليااسكتوا:أيضاًويرد.عليها

(.قدسهمسكنمن

الاسفارمضامينعنأيضاًلايخرجالسفرهذافمضمون

كيويستيقظينامالذيللإلهتجسيمثمومنووعيدتهديدفهوالسابقة

طريقه.عنوالخارجينتعاليمهرافضيعلىوغضبهحربهيشن

أ--،هـ
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؟اليهودديانةقالباحثونيقولماذا

؟اليهودديانةقالباحثونيقولماذا.

اليهودعقائدتناولواوالباحئينالمؤرخينمنكئيراًأنلاشك

لماالعقيدةهذهتدينبنتائجبمجملهمخرجواوقدوالتحليلبالدراسة

الدينأضكالكلعلىخروجمنفيهاولماوثنيةمعتقداتمنفيها

.التوحيدي

كرمايقصهبأنالاعتقادإلىالسبيل)كيف:فولتيريقول

نألناحقالتوراةأملىالذيهواللهكانف!ذاإلهيوحيهومنالتوراة

علميجهلأنهكماالفلكعلمفيجداًخاطئةأفكارذواللهأنإذنعجب

تجنرالأرانبأنويعتقدتاماًجهلاًالجغرافياويجهلالحوادثتاريخ

الايمانالىالسبيلوكيفالاخلاقيخصفيمابنفسهنفسهويناقض

إنهايقالالتىوبالمعجزاتاليهوديةالتوراةفيتوجدالتيبالخرافات

يعبرواأنلليهودفأتاحتاليهوديالتاريخخلالانقطاعدونحدثت

الشمسيوقفأنوليوشعأقدامهمتبنلأندونوالاردنالأحمرالبحر

نفخعندأريحااسواراسقطتالتيبالمعجزاتالايمانإلىالسبيلوكيف
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إلىوأضف،حماربفككاملًاجيشاًيكسرشمشونوجعلتالصور

القذرةالقصصوكلالتوراةتسردهاال!الفطائعكلكلههذا

أحدهمعلىحكمالذينالانبياءعننقرأهاالئالتصديقعنوالبعيدة

منذلكوغيرللنفسالمقززبالتهتكالأخروعلىالقاذوراتبأكل

معروت()1(.سببدونبهمالربيوقعهاوالاذلالالأذىضروب

فكرةتطورالمستغربمنليس:توينبيأرنولدالمؤرخويقول

واجهوا.عام0014-اليهودعاشهاطويلةزمنيةفترةمدارعلىالإله

واجتماعيةسياسيةالمدىبعيدةتغييراتوكابدواضخمةأحداثاًخلالها

أنهبيدتأثيرأيماالعقليتكوينهمفيأثرتخطيرةبتجاربومرواوثقافية

اليهوديةالعقليةعلىسيطرتالتغييراتتلكجسامةأمرمنيكنمهما

الفكرةولهذهالآنحتىتتبدللمإلههمطبيعةعنفكرةانبعاثهامنذ

:أساسيانبعدان

الكائنهذاويتطلبإنسانصورةفيإلههميصور:الأولالبعد

تختلفولاكاملًاصادقاًوولاءعمياءطاعةأتباعهمنالالهيالانساني

مثقفبينالانسافيالمنحىذاتاليهودإلهطبيعةببث!أنالنطروجهة

ائيليةالاصالقبائلبينالباحثعليهاويعثروحديثاًقديماًوجاهل

اليهودفلاسفةبهاالايمانمنولايسلمالأيامسالففيالبربرية

عنتتنزهصورة.فيربهماليهودتصورأنقطيحدثولمالمحدثين

تطورعنمرغماًالروحيةبالحقيقةقرنوهوقتماحتىالانسانيالتجسيد

الواحدالإلهالىائيليةالاصللفبيلةحربربمنلديهمالالهفكرة

بارشى-بيروتعويداتمنشورات03صحياتهفولتير،كريوناندريه)1(

.4891سنة2طبعة
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الحقودالمتغطرسالالهىالشخصعنالقديمةاليهوديةفكرةظلت

الباط!.وعقلهماليهوداذهانفيقائمة

فيالباحثعليهيعثرالدواممنهامعنمرهناك:الثافيالبعد

التغييراتتضاعيفبينقاثماًالمعنىهذايبرحولا)يهوه(اليهودالهتطور

بئناًاختلافاًالتغئنيختلفلكن)يهوه(طبيعةعلىطرأتالتىالرئيسية

العصور.باختلاف

فترةغضونفيسبيلهاالحاسمةالتغييراتاتخذتفأولًا:

م.قالثامنالقرنفيعاموسالنبيجيلمنتمتدالقرنينتجاوزلا

هذاويعتبر.للبابل!نقورشغزومطلعفيالثانيأشعياجيلحتى

علىويصدق)يهوه(معنىفيهتبلورالذيالتاريخرحىقطبالعصر

.المكابدةحصيلةالمعرفةبأنالقائلالمعنىالعصرهذا

اذوالنماءللخصبباصلهاليهودربلاينتميأنوطبيعي

احدىربالأصلفيكانولعلهالعربيةالصحراءمناليهودانحدر

سجلهيبدأالأصليموطنهأمرمنيكنومهمامدينأوكنعانقبائل

لها.سياسياًالهاًاسرائيلٍاتخذتهأنمنذالتاريخي

مقابلاليهوديعداذهمجيةطبيعةذابىباتصورهالتوراةأسفاران

فيلاصائيلولاحقَهولايملكهاأراضييملكهمأنلهولائهم

السلاحيمتشقواأنالبدائمنالغزاةعلىوكانعليهاالاستحواذ

المختارشعبهيعاضدوأيدقوةذوحربرجلربهمأنعلىمعتمدين

.الشعوبببقيةالفتكعلى

طاعتهمعلىصحابتهيثيبف!نهحدينذات()يهؤصولةأنبيد

أصحابهبعقابنشبثاًيقللالكنهبأعدائهمبالفتكونواهيهلأوامؤ
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وعصيانهم.تمردهمعلى

شعبهمعبالتعنتالبدائيالربلهذاالتوراةوصفيقتصرولا

الجائرةأحكامهالتوراةوتعددنزوةأخومندفعمتقلبنكِدأنهتظهرهإذ

عمياءكقوةبالناسبطشهشدةالتوراةتبديكماتحم!ولاتعدلاالتى

ولاتذر.لاتبقي

مريباتيدعىمكانعند:مائيرادواردالمعاصرالمؤرخويقول

ناالمحتملومنيهوهالالهيعبدوناليهودبدأفلسطينجنوبقادش

منبالقربتقيمالتيالعربيةمدينقبيلةمنجاءهمالتأفيهذايكون

الاله.هذااتباعمنكانتاخرىمجاورةقبائلانوالمعتقدالمكانهذا

مصرأننعرفونحنالبراكينإلهبالتأكيد)يهوه(الالهكانلقد

ولكنبركايةجبالًامطلقاًتكنلمسيناءجبالوكذلكبراكينبهاليست

الحدطولعلىتوجدمتأخرةفترةإلىنشطةظلتربماالتىالبراكين

جبلهوالبركانيةالجبالهذهأحدأنولابدالعربيةالجزيرةلشبهالغرب

شيطاناًيهوهكانلقد)يهوه(الإلهمقرأنهالمعتقدمنكانالذيحوريب

النهار.ضوءويتجنبالليليجوبللدماءمحباًمهلكاً

نأفكرةأشدنحوعلىالدهشةيثيىومما:اليهوديفرويدويقول

نفسهونصبالخاصشعبهوجعلهماشعباًفجأةاختارقدالالههذا

الاديانتاريخفينوعهامنالوحيدةالحالةهيهذهأنوأعتقدلهإلهاً

لايمكنوالإلهالشعبأننجدالاخرىالحالاتففي.البشرية

بعضفينسمعقدإنناحقاً.البدايةمنذؤاحدفهمابينهماالفصل

يختارإلهعنمطلقاًنسمعلمولكنناجديداًإلهاًيتخذشعبعنالأحيان

.جديدأشعباً

14--لم
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ينتسبوهوأبناءهابراهيمأنناليهوداعتبرهماعلىمعلقاًويقول

يهوهديانةفيالاولينالأباءادخاليخدمهآخرغرض)وهناك:لليهودية

كنعانمِننأبطالًاأنفسهمهماكانووربماكنعانفيعاشواقدفهمالجديدة

فيكنعانأرضغزواعندمالأنفسهماليهوداغتصبهمعليينأنبياءأو

الآنادخالهمفإنولذلكبعيدبأمديهوهظهورقبلأيتاريخهمأوائل

علىغرباءليسوااليهودأنعلىدليلإعطاءإلىيهدفيهوهديانةفي

غرباءكفاتحينيدخلونهالاوأنهملدخولهايستعدونالتىكنعانأرض

بالارضوعدهمقديهوهالالهأنوهيالماهرةالحيلةهذهإلىفلجأوا

يهوهيعبدونكانواالذينالاسلافاولئكاسلافهميحتلهاكانالتي

آخع)2(.اسمتحتولكنأيضاً

اليهودية--اسرائيلبنيديانةحفلتلقد:قطبسيدويقول

جاءتهماصائيلفبنو.السواءعلىالقوميةوباللوثةالوثنيةبالتصورات

جده)ياهعلمهالذيالخالصبالتوحيديعقوبأولهموفيرسلهم

ابراهيم.

التوحيدبدعوةالسلامعليه)مويى(الاكبرنبيهمجاءهمثم

علىانحرفواولكنهم،أساسهعلىالمبنيةالموسويةالشريعةمعأيضاً

كتبهمفيوأثبتواالوثنياتمستوىإلىتصوراتهمفيوهبطواالزمنمدى

ترتفعلاسبحانهاللهعنوتصوراتأساطيرالقديمالعهدصلبوفي

لمالذينالوثنيينمنوغيرهمللاغريقالوثنيةالتصوراتاحطعن

.كتاباللهعندمنلهمولاكانسماويةرسالةيَتلقوا

المكتبةسلسلة.لم2صاليهوديالتاريغفيفرويدنظرية.مصرياًمو!ى)1(

.9691الثقافية
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اليهوديةالوثنيةعقائدفىالكريمالقرآنيقبلىماذا

اليهودأمحقاثدمحنالكريمالقرأنفيسبحانهافهيقولماذا.

وعقاثدهماليهوعنشاملبتصورالكريمالقرأنيحفل.

اللاانسانية.وسلوكياتهمالوثنية

موصىجاءكمأولقد:-؟299الآيةالبقرةسررةففي

أخدناواذ.ظالمونوأنتمبعد،منالمجلانحدنمثمبالبينات

قالواواسمعوابقؤماأتينمخذواالطورفوقكمورفمناميثاقكم

بهيأمركمبئسما:قلبكفرهمالعجلقلوبهموأضربواومحصيناسمعنا

،.مؤمنينكتمانايمانكم

ذلكمن،بينهمالسلامعليهومويىانحرافهمبدأوقد

صقوهالذيالذهبمنالسامريلهمصنعهالذيللعجلعبادضهم

منخروجهمعقبمرواقدكانواذلكوقبل.المصرلننساءمن

يقبمأنالسلامعليهموصىالىفطلبواالاصناميعبدونقومعلمصر

913-813الأعرافسورةفيتعالىقال:يعبدونهصنمألهم
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فمأ!ناممحلىيعكفرنقوممحلىفأ!دواالبحراسرائيلينيأوجاوزنا

نا!هلونقومانكمقالألهةلهمكماالهLلنااجعليايوصىقالوا

بعملون،.ماكانواوباطلفيهماهممتبرهؤلاء

عزيرانقالواعندمابالهاشراكهمعنالقرآنوحكى

عزيراليهودأوقالت03الآيةالتوبةسورةفيتعالىيقول:اللهابن

.افه،ابن

لقومهموصىقالأواذ:54الآيةالبقرةسورةفيتعالىوقال

فاقتلوابارئكمالىفتوبواالعجلبممبانحاأنفسكمظلمتمانكمقوآيا

لكم،.خيرذلكمأنفسكم

الناسيخدعونالذيناليهوأحبارعنالقرآنويتحدث

لجيوبهم:ليأخذوهاوالاموالوالقرابينالضحاياتقديممنهمويطلبون

منكيرأانآمنواالذبنأيهاأيا34التوبةسوريةفيتبالىيقول

سبيلعنويصدونبالباطلالناسأموالليكلونوالرهبانالاحبار

فبشرهماقهسبيلفيينفقو!اولاوالفضةهباللىيكنزونوالذينافه

.،أليمبطاب

:للتوراةاليهودتحريفعنالكريمالقرآنيتحدث.

الكعاببكعبونللذينأفويل:6والأيةالبقرةفيتعالىيقول

.االُّه،عندمنهلىايقولونثمبأيدبهم

الكعابأتيناهماللىينأ:746آيةالبقرةسورةفيويقول

وهمالحقليكعمونمنهمفريقأوانأبناءهميعرفونكابعرنونه

.،يعلمون
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لفريقأممأوان:لم8الآيةعمراقالسورةفينعالىويقول

الكعابمنوماهوالكيابمنلنحسبؤبالكعابألسشهمبلوون

.،يعلمونوهمالكلىبافهمحلىورمقولون

هادواالدينأمنهـ:5الآية"النساءسورةفيتعالىويقول

تدرواأوما:29الانعامسررةوفي.،مواضعهمحنالكلميحرنون

أنزلمنتلضيءمنبشرمحلىاثهأنزلماتالوااذثدر.حقافه

تراطيس!علونهللناسوهدىنورأموصىبهجاءالديالكعاب

جمعرأ،.ونحفونتبدوثما

لمأسلفناكمااليهوأنلوجدناالكريمأيات3حمرأنتتبعناولو

وكانواوجربوهاالاديانةيزكواولمدخلوهالاالدينلتحريفبابأيزكوا

التىالمناطقكافةفيوالإفسادللانحراتالتاريخمدىعلمثالاًبحق

لحاكميها.أُذلواأواحتلوهاأوفيهاعاشوا

علىفهمعبثأاسراثيلبنىعلالكريمالقرأنتركيزيأتولم

لمالعالمفيالدياناتأصحابخلاتوعلجميعهاالشعوبخلات

فيهيدخلحتىعالميأدينهمأوالههميكنولم،جهةمنديانةعلىيثبتوا

.الاخرىالدياناتدخلواكماالناص

تراثسرقةوحاولواالتاريختزويلروحاولواالدينزدروالقد

لهمليسوفيمالهمفيماحققواوالدارسينالبحوثلكنالشعوب

سوىلهملادين،الشسىأمامعراةمكشوفينيقفونفوجدوهم

،والاغتصابوالزقالقتلتاريخسوىلهمولاتاريخ،الوثنيةديانة

نا.والأممالشعوبوعلىالاني!اءعلىالتلفيقسوىلهمتراثولا

يومياتسوىليسالمعلوماتمز،عجيبأخليطأتحويالقالتوراة
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جاءماومنهاالشعوبلأساطيرصدىجاءمافمنهااليهودكهنةيكعبها

تطلعاتلتلبيوصنعوهاالاحباربهافكروضيعةدنيئةلغاياتتلبية

والاستغلالية.الماديةيةاليهوالنفسية

الصحيحةالاسسيضعبذلكف!نهعليهمالقرأنيركزوعندما

لقد،يةاليهوالنفسيةدراسةويحاولونحاولواالذينالباحثينلكافة

الكشففيوالأثاريينوالتاريخمنالدارسينكلالكريمالقرأنسبق

للمسلمينتني!ههوالنزكيزوهذا،ومعتقداتهماليهؤحقيقةعن

لأكمودساثسهم،وألاعيبهماليهؤيحلروابأنعامةوللعالمخاصة

والمصالحوالمادةالمالعلتقومانسانيةلاعقاثدمنينطلقونأساسأ

الذاتية.الأنانية

-2؟أ-
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خاتمة

هذاف!نتوحيديةعقيدةأولأصحابأنهماليهودزعهماذا

أكثراليهوأنيُظهرالواقعيوالتحليلالاستنادخلالومنالكتاب

نأيومأيدركوالمانهمبل،الواحدالهعبادةعنانحيازأالمخلوقات

واحد.الههناكيكونأنيرضواولمواحدالله

السلامعليهموصىالنبيزمنالخروجمنذمسيرتهموطبيعة

وثنيون،وشكلشكلبألفوثنيونأ!همشكأدقبلاتدلالآنوحتى

العنصرية،الدمويةسلوكياثهمفيوثنيون،الدينيةعقائدهمفي

.الفاسدةالرديئةوسلوكياتهمأخلاقهمفيوثنيون

بلتنكر)والانروبولوجية(الاجتماعيةالنظرياتكلكانتواذا

يؤكدقدمنا.ماف!نواحدعرقمناليهودكونقاطعأرفضأوترصز

ومتنوعة.كتلفةومعتقداتدياناتأصحابأمهمأيضأ

ئسَمًوْنهلمنبالنسبةالقوميةهوالدينأنيزعمونكانواف!ذا

،أديانمجموعةبللهؤلاءلادينيقولالعلميالواقعف!ناليهو

قوميةع!ثرةالسبععلىتزيدقومياتمجموعةبللهؤلاءولاقومية
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ينتسبونمنفجميع.العالمفيوالقومياتالاممانتشارحسبدمّشرة

ومنتشرةمتنوعةوقومياتبلادالىيسّسبوناليهوديةالوثنيةالعقائدالى

الارضية.الكؤبقاعمنكئيرفي

واليمنى،والروصي،والبولوفي،الحبشيمنهمكانواذا

ذو-الاشقرمنهمكانراذاوغيرهموالهولنديوالفرنسيوالانجليزي

وأالاصفرأو،النحيفالزيتوفيالاسمرأو،الزرقاوينالعينين

التىوالدياناتالعقائدمنالمماثلالعددأيضأمنهمف!نذلكشابهما

اليها.وينتمونلهاينتسبون

الكثيرينف!نالعلميةالمنطقيةالواقعيةالحيثباتهذهكلورغم

أقوياءهمولماذا؟كيانأودولةفييجمعهمالذيمااذأيتساءلون

دحرهمفيالعجزهذاولماذا؟والعالمبلوالمسلمينالعربعددون

فلسطينالاسلامأرضمنكليأواخراجهمافسادهمعلىوالقضاء

أيناواحدهوالاسلامودينذلكيحدثلماذاTالأقمىوالمسجد

مقدراتيمتلكونوالمسلمونوالعربذلكيحدثلماذااالمرءيذهب

كله؟الكونمالدىتفوقوروحيةمادية

والألمالاسفمنكثيرأفيناتئيرالاسلاميللواقعمتفحصةنظرة

والاقليس،والقوميالمذهيالتشرذمهذايرىمناكلأان.والتمزق

عقيدخهمشؤونفيكثيرأفرّطواقدالمسلمينأنيرىمناكلأوان

كاأقربهيالتىوالتقاليدالعاداتكئيرأهواهمحسبفيهاوأدخلوا

شيعأوانقسمواالتوحيد.عقيدةصفاءالىمنهاالوثنيةالعقائد

والتخطيطالاستعماريةالدعاوىواستطاعتالدنياملاذعلتتطاحن

ضعيفة،اقليميةكياناتالىالاسلاميةالامةتمزقاأناليهودي
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الاوروبية7الحضارةوقشورحثالاتالاسلاميةالمجتمعاتفيوانتشرت

داخله.منالمسلمتخريبالىدومأالساعية

اليهوديةالاستعماريةالدعوةمكنالذيالأولالسببف!ناذا

ولاسيماعقيدتناعنابتعادنابسببالمسلموننحنهوالنجاجمن

الراقية.المسلكيةوالاخلاقوالومميالجهاد

أنهارغمأيضأمهمةوهيالاخرىالاسبابالىنظرناماطذا

المتمثلالصليبىالعالمأنلوجدناالاولالسببمنخطرأأقل

الاولههوضعقدوالاوروبيةالامريكيةوبالعبثيةالشيوعيةبالالحادية

وماليةماديةقوةمنمايملكبكلكعقيدةالاسلاممحاربةوالاخير

وغيرها.

وتوجههبفكرهكليأيلتقيالاستعماريالصليبىالعالمفهذا

راحوااليهودانبل.اليهوديالفكريالتوجهعلىالاستعماري

الذيالعالمذلكعلىوالعسكريةوالاعلاميةالماليةقواهمبكليسيطرون

قواعدوأبسطوالروحيهَالانسانيةسماتأبسطبعيدزمنمنفقد

والمسلكية.الاخلاق

والغرباليهودترىالأخروالسببالأولالسببجانبول

كثيرونيتبناهاالتىالهدامةالافكارلينشرواوبقوةيتحالفانالصليبي

فيالاقوىفالاعلام،الاسلاميةالمجتمعاتفيالنفوسضعافمن

أمواللدفعمستعدونبالتاليوهمأيدعمفيالحداعوإساليبأيد!حم

روحعنممبتعدةممزقةضعيفةالاسلاميةالامةابقاءسبيلفيالارض

ومعالذاتمعالموضوعيةالفكريةوالمواجهةالعلميوالابداعالجهاد

الأخرين.
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منمالاًأغنىوليسواالبشرمنأكزأذكياءليسوااليهودان

روحالىالعودةالاوالاسلاميةالعربيةالأمةعلوماوالمسلمينالعرب

اليهودمواجهةفيأنفسهمليجدواعمد!وسنةالكريمالقرأن

وانتصار.واقتداربقوةالصليبيوالغرب

ئننا.والرحمةوالعدلالقؤودينوالعزةالتوحيددينوديننا

قرأنناالىالعودةالاعليناوما.والذلالتواكلينوليسالجهاددين

.والاسلامالقرأنروحالىوالرجوعوالاقليميةالمذهبيةخلافاتناونبذ

أقدامكم،ويثبتينصركمافهتنصروا"ن

عزيز.قويواثهاثهينصرناحتىاثهدينفلننصر

العالمينربدثهوالحمد
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